П Р О Т О К О Л № 18
Днес, 21.03.2017 год. от 14.00 часа в зала 119 в Административната сграда на
община Провадия, се проведе заседание на Общински съвет Провадия, свикано на
основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА.
От общо 21 общински съветници в залата присъстват:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът е деветнадесет общински съветници. Общинският съветник
Лидия Николаева Димитрова има подадено уведомление с вх.№1040/ 21.03.2017 год. за
отсъствоито си.
В началото на заседанието ще връча писмени отговори на общинския съветник
Блага Петрова на въпроси, зададени към кмета на община Провадия на предходната
сесия.
Откривам осемнадесетото заседание на ОбС Провадия. Предлагам заседанието да
протече при следния проект за дневен ред.”
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
проект за ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение за изменение на Наредба №23 за условията и реда за записване,
отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителните групи в
училищата на територията на община Провадия. / вх.№978
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2.Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда за
установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с
общински жилищни имоти през 2016 г. / вх.№1008
3.Отчет на Програма за опазване на околната среда на община Провадия за 2016
г. / вх.№1010
4.Отчет на Програма за управление на отпадъците на община Провадия за 2016 г.
/ вх.№1011
5.Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. /
вх.№1020
6.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. / вх.№1018
7.Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Провадия /2014 - 2020 г./ през 2016 г. /вх.№1009
8.Докладни записки с вх.№1002, 1004, 1013, 1014, 1015, 1024, 1025, 1026.
9.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
11.Предложение от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум
в община Провадия. /вх.№891/ Начало 17.45 ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Предложения по дневния ред има ли? Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Дами и господа, общински съветници,
Предлагам в точка осем от проекта за дневен ред да бъде добавена докладна
записка вх.№1033.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения по дневния ред? Няма. Подлагам на гласуване
предложението за включване в дневния ред на заседанието към точка докладни записки
на докладна записка вх.№1033. Който е съгласен с предложениeто, моля да гласува.
Кворум:18 Общинският съветник Антон Илков Янев не присъства в залата.
Гласуване: 18-„за”, 0-„против”, 0-„възд.се” Предложението се приема.”
Председателят на ОбС Провадия подложи на гласуване предложението докладна
записка с вх.№1033 да се включи в дневния ред на заседанието в точка докладни
записки. Общинските съветници гласуваха предложението и от общо 18 с 18 гласа „за”,
0-„против” и 0-„възд.се” то се прие.
Председателят на ОбС Провадия предложи заседанието да протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Предложение за изменение на Наредба №23 за условията и реда за записване,
отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителните групи в
училищата на територията на община Провадия. / вх.№978
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2.Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и реда за
установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и разпореждане с
общински жилищни имоти през 2016 г. / вх.№1008
3.Отчет на Програма за опазване на околната среда на община Провадия за 2016
г. / вх.№1010
4.Отчет на Програма за управление на отпадъците на община Провадия за 2016 г.
/ вх.№1011
5.Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. /
вх.№1020
6.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. / вх.№1018
7.Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Провадия /2014 - 2020 г./ през 2016 г. /вх.№1009
8.Докладни записки с вх.№1002, 1004, 1013, 1014, 1015, 1024, 1025, 1026, 1033
9.Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници.
10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
11.Предложение от Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум
в община Провадия. /вх.№891/ Начало 17.45 ч.
Кворум:19 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства в залата.
Общинските съветници гласуваха дневен ред на заседанието и от общо 19 с 19
гласа „за”, 0 -„против” и 0 -„възд.се” той беше приет.
Първа точка - Предложение за изменение на Наредба №23 за условията и реда за
записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителните
групи в училищата на територията на община Провадия
а/№978-Доклад от инж.Филчо Кръстев Филев-кмет на община Провадия, относно
предложение за обсъждане и приемане от ОбС Провадия на проект за изменение на
Наредба №23 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в
детските градини и подготвителните групи в училищата на територията на община
Провадия
Кворум:20 Общинският съветник Ивайло Илиев Илиев присъства на заседанието
на ОбС Провадия от 14.10 ч.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Не.Предлагам на Вашето внимание следният проект за за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 – 328
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
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1.Изменя Наредба №23 за условията и реда за записване, отписване и преместване
на децата в детските градини и подготвителните групи в училищата на територията на
община Провадия в следния смисъл:
1.1.Отменя т.11 и т.12 от ал.1, чл.21, съответно и т.11 и т.12 от Приложение №1
към Наредба №23 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата
в детските градини и подготвителните групи в училищата на територията на община
Провадия
1.2.Отменя ал.3, ал.4 и ал.5 от чл.32 на Наредба №23 за условията и реда за
записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителните
групи в училищата на територията на община Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
Втора точка - Отчет за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и
реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти през 2016 г.
а/№1008-Докладна записка от Анатоли Стоянов Атанасов-заместник-кмет на
община Провадия и председател на комисията по чл.6 от Наредба №11 за условията и
реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища и
разпореждане с общински жилищни имоти, относно отчет за дейността на комисията по
чл.6 от Наредба №11 за условията и реда за установяване жилищните нужди,
настаняване в общински жилища и разпореждане с общински жилищни имоти на
Общински съвет Провадия през 2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма допълнения от страна на вносителя.
Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение.”
Кворум:19 Общинският съветник Димитър Тунчев Димитров не присъства в
залата.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с 19
гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 – 329
На основание чл.21, ал.1 т.24 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за 2016 г. за дейността на комисията по чл.6 от Наредба №11 за
условията и реда за установяване жилищните нужди, настаняване в общински жилища
и разпореждане с общински жилищни имоти на Общински съвет Провадия.
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Трета точка - Отчет на Програма за опазване на околната среда на община Провадия за
2016 г.
а/№1010-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет на Програма за опазване на околната среда на община Провадия за 2016
г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Да, г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми колеги,
Уважаеми кметове,
Въпросът ми е: Известно ли Ви е да има общинска програма, общински програми
за фамилно компостиране?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съветници,
Уважаеми съграждани,
Да, има възможност за фамилно компостиране.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища и изказвания по докладната има ли? Не. Предлагам на Вашето
внимание следният проект за решение.”
Кворум:18 Общинският съветник Антон Илков Янев не присъства в залата.
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с 18
гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 – 330
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.79, ал.4 от Закона за опазване на
околната среда, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет на Програма за опазване на околната среда на община Провадия
за 2016 г.
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Четвърта точка - Отчет на Програма за управление на отпадъците на община
Провадия за 2016 г.
а/№1011-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно отчет на Програма за управление на отпадъците на община Провадия за 2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 18 с 17
гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 – 331
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.52, ал.8, предложение 2 от Закона за
управление на отпадъците, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет на Програма за управление на отпадъците на община Провадия
за 2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги,
Гласувах „против”.Това е отчет. Гласувах „против”, предвид състоянието на
града. Чистотата в града. Състоянието е окаяно. Всеки вижда. Всеки ходи по улиците на
града. Боклуци навсякъде. Само да отчитаме и приемаме програми не виждам просто да
има смисъл. Въпросът е: Напрактика какво се прави? По време на приемане на плансметката там видяхте колко брой контейнери, колко пъти, всеки ден се вдигат и т.н.
Просто, не го казвам аз, а това е мнение, което съм го чул от хората, с които се срещам
т.е., че градът е в окаяно състояние. Благодаря.”
Кворум:19 Общинският съветник Димитър Тунчев Димитров присъства в залата.
Пета точка - Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за
2016 г.
а/№1020-Докладна записка от Милена Полизанова-зам.-кмет на община Провадия
и председател на комисията за детето – община Провадия, относно приемане на отчет за
изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общ 19 с 19
гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 – 332
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Провадия:
1.Приема отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за
2016 г.
Шеста точка - Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
а/№1018-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Няма да правя допълнения от моя страна. Давам думата на Стоян Гиговпредседател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура, вероизповедания, младежки
дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“ да прочете предложението
на комисията.”
Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„Комисията гласува с 7 гласа „за” предложението в Приоритет 5: Насърчаване
участието на децата, Цел:3 Насърчаване изявите на талантливи деца, в графаПредвидени финансови средства да се допълни текста „и целево финансиране от
община Провадия по предварително изработени критерии”. Комисията с 7 гласа „за”
приема проекта за решение.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Михалев,
заповядайте.”
Изказване на Йордан Михалев
„Колеги, общински съветници,
Г-н кмет,
Това е предложение на нашата комисия по здравеопазване и образование. Какво
имахме предвид? Всяка година деца от община Провадия на различни нива се
представят много добре, бих казал отлично. Ще Ви дам и последен, топъл пример.
Вчера пристигна съобщение, така да го кажа, ученическият вестник на гимназията е
класиран на второ място от четиридесет кандидати в Националния конкурс на МОН за
училищни вестници. Т.е. приемайки това предложение, ние ще дадем една възможност
от страна на общината, разбира се, и от всички Вас, след уточняване на критериите, ние
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да поощряваме подобни изяви на деца, които наистина полагат усилия, постигат успехи
и съответно техните ръководители. Това дали ще бъде някаква парична награда, дали
ще бъде някакъв сувенир, или лятото тези деца, които са придобили и постигнали
някакви резултати дали ще ги изпратим на някакъв креативен лагер за допълнително
обучение: журналистите да си работят по журналистика, математиците да смятат,
волейболистите да играят, това е въпрос на бъдещо решение, но мисля, че ще бъде
полезно ние да подкрепим подобна инициатива - да стимулираме както учениците от
общината така и техните преподаватели. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания, питания по докладната има ли? Подлагам на
гласуване предложението на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“ в Приоритет 5: Насърчаване участието на децата, Цел:3 Насърчаване изявите
на талантливи деца, в графа-Предвидени финансови средства да се допълни текста „и
целево финансиране от община Провадия по предварително изработени критерии”.
Който е съгласен с предложението за допълнение в програмата, моля да гласува.
Гласуване: „за”- 19, „против” - 0, възд.се” -0 Предложението се приема.
Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение с приетото
допълнение в програмата.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение с приетото
допълнение в програмата и от общо 19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха
следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 – 333
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.3, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето,
Общински съвет Провадия:
1.Приема Общинска програма за закрила на детето за 2017 г., като в Приоритет 5:
Насърчаване участието на децата, Цел:3 Насърчаване изявите на талантливи деца, в
графа-Предвидени финансови средства се допълва текста „и целево финансиране от
община Провадия по предварително изработени критерии”.
Седма точка - Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Провадия /2014 - 2020 г./ през 2016 г.
а/№1009-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Провадия /2014 - 2020 г./ през 2016 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма да прави г-н Филев. Становища,
изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание
следният проект за решение.”
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Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 19 с 17
гласа „за”, 1-„против” и 1-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 – 334
На основание чл.21, ал.1, т.24 във връзка с т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.24, т.4 от Закона за регионалното
развитие и чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,
Общински съвет Провадия:
1.Одобрява годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за
развитие на община Провадия /2014 - 2020 г./ през 2016 г., представен в приложение
към настоящата докладна записка.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Обяснение на отрицателен вот. Гласувах „против”, защото демографската криза
в общината тя се задълбочава. Икономиката не се подобрява – влошава се. Някои от
останалите характеристики на град, като град – също се влошават. Мисля, че е редно,
както преди малко Ивайло Илиев каза, имаме доклад гласуваме го и приключва. Да,
свършена е работата, само че тенденциите не са добри. Това е.”
Осма точка - Докладни записки
а/№1002-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно продажба на дълготрайни материални активи, предоставени от ПГХРТ „Цар
Симеон Велики” – гр.Провадия обособени в 22 позиции
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя?Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-18
„против”-1
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
19 с 18 гласа „за”, 1-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 – 335
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Провадия:
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1.Продава, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване инвентар и
машини, като определя начална тръжна цена за посочения инвентар и машини,
обособени в 22 позиции, съгласно Приложение №1.
2.Задължава кмета на община Провадия след провеждане на тръжната процедура
да уведоми Директора на ПГХРТ - Провадия за сключване на договори с избраните
купувачи, като средствата от продажбата на активите по т.1 от настоящото решение да
постъпят по банковата сметка на училището.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Гласувах „против”, защото неколкократно сме отчитали, че в града липсват хора
по определени професии. Колкото и да са остарели тези машини, според мен, при добро
желание, могат да бъдат използвани, така че някакво обучение, като се използват тези
машини под някаква форма, ако мислим да го направим т.е., ако имаме желание да го
направим, мисля си, че може да се случи. Докато, като ги продадем машините влизат,
доколкото си спомням, по сметката на училището, даже не е казано за какво. Ако беше
за подобни машини т.е. машини с подобно предназначение, но по-модерни, така че да
могат. Казваме, да, продаваме ги тези, защото са морално остарели, а купуваме други,
защото искаме някой ден да произведем такива и такива специалисти, които да отидат
да работят в съответните заводи, ако някой ден се появят. Докато, ако така я караме това, което вече не ни трябва, то безвъзвратно е заминало в миналото, бъдеще в
посоката на индустрия, на производство - няма да има.”
Кворум:20 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства в залата.

б/№1004-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане на решение за съгласуване цялостна схема за разполагане на
преместваеми обекти с търговски и други обслужващи функции, като павилиони,
фургони, сергии, маси, колички, автомати за напитки /храни/ и др. подобни на
територията на град Провадия, които не са трайно свързани с терена, върху който са
поставени
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Общинските съветници гласуваха предложението за решение и от общо 20 с 20
гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
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Р Е Ш Е Н И Е №18 –336
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Наредба №3 за реда и
условията за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане,
рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на
град Провадия, Общински съвет Провадия:
1.Съгласува цялостна схема за разполагане на преместваеми обекти по смисъла на
чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията върху терени публична и частна
общинска собственост на територията на град Провадия.
2.Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на настоящото решение.
в/№1013-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно заседание на Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за
активно лечение „Света Анна-Варна” АД
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„От вносителя имаме представен проект за решение с вх.№1041 по докладната
записка с допълнение на нови точки в дневния ред на обявеното извънредно Общо
събрание на акционерите по предложение на министъра на здравеопазването. Раздадени
са Ви на всеки общински съветник. Становища, изказвания и питания по докладната
има ли? Няма. Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 – 337
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Провадия:
1.Определя Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община Провадия за
представител на Община Провадия в Общо събрание на акционерите на
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна-Варна” АД, което ще се
проведе на 04.04.2017 г. от 11.00 часа в заседателната зала на управлението на
болницата в гр.Варна, бул.Цар Освободител №100 . При липса на кворум, на основание
чл.227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 19.04.2017 г. от 11.00 ч.
2.Определя мандат на Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община
Провадия по Първа точка от дневния ред – да гласува „По преценка, с оглед защита
интересите на Община Провадия”.
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3.Определя мандат на Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община
Провадия по Втора точка от дневния ред – да гласува „По преценка, с оглед защита
интересите на Община Провадия”.
4.Определя мандат на Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община
Провадия по Трета точка от дневния ред – да гласува „По преценка, с оглед защита
интересите на Община Провадия”.
5.Определя мандат на Милена Драгиева Полизанова – зам.-кмет на община
Провадия по Четвърта точка от дневния ред – да гласува „По преценка, с оглед защита
интересите на Община Провадия”.
6.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия за
организация и изпълнение на настоящото решение.
г/№1014-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно продажба на недвижим имот-собственост на община Провадия, находящ се в
землището на село Петров дол, община Провадия
Кворум: 19 Общинският съветник Георги Атанасов Габровски не присъства в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:19
Поименно гласуване:
„за”-19
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
19 с 19 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 – 338
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост Общински съвет Провадия, реши:
1.Продава, недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в
землището на село Петров дол с ЕКАТТЕ 56143, община Провадия, област Варна, целия
с площ от 1,187 дка, /един декар и сто и осемдесет и седем кв.м./, съставляващ имот
№064019 / нула, шест, четири, нула, едно, девет/, категория VI /шеста/, начин на трайно
ползване „друга селскостопанска територия”, местност „Чанлъка”, при граници и
съседи: имот №000155 - пасище мера, имот №064018 - пасище мера, имот №064017 полски път, сьгласно АЧОС №1836/02.03.2017 г., вписан под вх.рег.№624 от 06.03.2017
г., Акт № 27, т. II, д.№217, дв.вх.рег.611 от 2017 г. в Служба вписвания при Районен съд
Провадия, на Галя Иванова Димитрова с адрес в гр.Варна, област Варна, ул. „Шипка” №
6, ет.2, ап.2, като собственик на законно построена силажна кула - /силажна яма/, с
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площ от 418 кв.м., сьгласно Нотариален акт №126, том VII, рег.№6700, д.№1244 от 2015
г. на нотариус Илко Кънев, вписан в регистъра на Ноториалната камара с рег. №225,
вписан в Служба по вписванията при Районен съд Провадия вх.рег.№5598 от 07.12.2015
г., Акт №82, т. XIII, д.№2468/2015 г.
2.Определя продажна цена за описания в т.1 недвижим имот на настоящото
решение в размер на 261,00 лв. /двеста и шестдесет и един лева/ без ДДС.
3.Възлага изпълнението на решението на кмета на община Провадия.
д/№1015-Докладна записка от Мухамедин Мухидин Суфиян-зам.-кмет на община
Провадия и председател на ПК за отпускане на еднократни помощи на граждани с
неотложни нужди, относно отпускане на еднократни помощи
Кворум:20 Общинският съветник Георги Атанасов Габровски присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение
общо 20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното

поименно и от

Р Е Ш Е Н И Е №18 – 339
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет - гр.Провадия реши:
1. Отпуска еднократна парична помощ:
1.1.На лицето Марийка Йорданова Георгиева, с адрес:с.Петров дол, общ.Провадия
се отпуска парична помощ, в размер на 250,00 лв., поради възникнал здравословен
инцидент и приложени разходооправдателни документи.
2.Не отпуска еднократни парични помощи, поради неотговаряне на Критериите,
приети с Решение №19-357/28.03.2013 г. и изменени с Решение №33-657/28.05.2014 г.
на следните лица:
2.1.На лицето Даниел Стефанов Стефанов, с адрес:с.Блъсково, общ.Провадия не
се отпуска парична помощ, поради неотговаряне на Критерии за отпускане на помощи
на граждани от община Провадия с неотложни нужди - липсва здравословен инцидент.
3.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
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е/№1024-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно приемане решение промяна вида собственост на поземлен имот, находящ се в
землището на село Блъсково, община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Имотът, който е предмет на докладната записка се намира в село Блъсково. На
предходни заседания начинът на трайно ползване на имота бе сменен в други
селскостопански територии. С този доклад предлагам да се измени и статутът му от
публична в частна собственост. Да съответства вече на новия начин на трайно ползване
и на следващо заседание, ако докладът бъде приет, ще предложа продажбата на имота
във връзка с реализацията на инвестиционни намерения и подпомагане на бизнеса в
община Провадия.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Няма. Предлагам на
Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 – 340
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет
Провадия, реши:
1.Обявява за частна общинска собственост поземлен имот, целия с площ от 8,329
дка /осем декара триста двадесет и девет кв.м./, категория IV /четвърта/, съставляващ
имот №000258, /нула, нула, нула, две, пет, осем/ по плана за земеразделяне на
с.Блъсково, ЕКАТТЕ 04457, община Провадия, област Варна, с начин на трайно
ползване „друга селскостопанска територия” при граници и съседи: имот №000112 полск път, имот №000164 - път IV клас, имот №0009003 - полски път, имот №009006 стопански двор, имот №000164 - път IV клас, имот №000073 - водно течение, съгласно
Акт за публична общинска собственост №1037 от 07.03.2017 г.
2.Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Провадия.
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ж/№1025-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно подпомагане лечението на деца със специфични заболявания
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма. Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 – 341
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет гр.Провадия реши:
1.Предоставя финансова помощ на Ния Светославова Живкова, с адрес:
гр.Провадия, ул.”Хаджи Димитър” №27 в размер на 750,00 лв. /седемстотин и петдесет
лева/.
2.Предоставя финансова помощ на детето Дария Живкова Димитрова, чрез
законния му представител Ивета Божидарова Вълчева с адрес: гр.Провадия,
ул.”Димитър Грънчаров” №4 в размер на 370,00 лв. /триста и седемдесет лева/.
3.Средствата за финансово подпомагане по т.1 и т.2 да се осигурят от бюджета на
община Провадия.
4.Възлага на кмета на община Провадия да предприеме необходимите действия
по организация изпълнението на настоящото решение.
з/№1026-Докладна записка от Христо Драгомиров Гичев-председател на ОбС
Провадия, относно Заповед №РД-17-7706-93/07.03.2017 г. на Тодор Йотов-областен
управител на област с административен център Варна във връзка с върнато решение
№17-323, обективирано в протокол №17 от заседание на ОбС Провадия, проведено на
22.02.2017 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения няма да правя. Изискал съм становищата на съгласувателната
процедура от Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната,
Областния управител на област Варна и Държавна агенция „Национална сигурност”.
При мен са становищата. Няма да ги зачитам. Съгласувани са. Който общински
съветник желае може да се запознае с тях на разположение са в канцеларията ми. Ще
дам думата на председателите на постоянните комисии. Г-н Кръстев, заповядайте.
Първи Вие ще вземете думата.”
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Изказване на Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност,
борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„Председателят на постоянната комисия подложи на гласуване следното: Приема
повторно решение №17-323/22.02.2017 г. Гласуване: „за”-2, „против”-3, „възд.се”-1 Не
се приема. Комисията предлага юристите да изготвят проект за решение към докладната
записка.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гигов, заповядайте.”
Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване, култура,
вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и дейности“
„Комисията с 7 гласа „за” гласува предложението вносителят на докладната
записка да изготви проект за решение. Председателят на постоянната комисия подложи
на гласуване следното: Отмяна на решение №17-323/22.02.2017 г. Гласуване: „за”-5,
„против”-1, „възд.се”-1 Приема се.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев.”
Дамян Неделчев-председател на ПК “Икономическо развитие на общината и
общинска собственост“
„Председателят на постоянната комисия подложи на гласуване следното: Отменя
решение №17-323/22.02.2017 г. Гласуване: „за”-5, „против”-0, „възд.се”-1 Приема се.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Димитрова.”
Елина Димитрова-председател на ПК ”Устройство на територията, екология,
бедствия и аварии“
„Председателят на постоянната комисия подложи на гласуване следното: Отменя
решение №17-323/22.02.2017 г. Гласуване: „за”-5, „против”-0, „възд.се”-2 Приема се.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Петрова.”
Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни данъци и такси“
„Председателят на постоянната комисия подложи на гласуване следното: Отменя
решение №17-323/22.02.2017 г. Гласуване: „за”-4, „против”-1, „възд.се”-2 Приема се.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жа Драгнева.”
Милена Драгнева-ПК ”Национално и европейско финансиране – оперативни
програми, структурни фондове и проекти“
„Председателят на постоянната комисия подложи на гласуване следното: Отменя
решение №17-323/22.02.2017 г. Гласуване: „за”-6, „против”-0, „възд.се”-1 Приема се.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания и питания по докладната има ли? Г-н Илиев.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
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Доколкото разбрах ,вече са осигурени гласовете за отмяна на предното решение, с
което отхвърлихме концесията. И сега сме на път да приемем кандидат концесионера да
стане концесионер. На предходната сесия, ние преценихме, че нито една оферта не
отговаря на изискванията на решението за откриване на процедурата за предоставяне на
концесия и гласувахме „против”. Какво имам предвид? В условията за участие в
процедурата е разписано, че заинтересованото лице трябва да подаде заявление за
участие, към което прилага документи за: пригодност за изпълнение на професионална
дейност и икономическо, и финансово състояние. С какво се доказва пригодността? Тя
се доказва чрез регистрация в професионален или Търговски регистър и опит в
изпълнението на дейности идентични или сходни с дейностите, които могат да се
извършват с обекта на концесията. Много важен критерий - критерият за икономическо
и финансово състояние. Той се доказва чрез. Чрез какво? Много добре слушайте. Три
точки: точка 1- Регистриран основен капитал на участника, точка 2 - Балансова и/или
пазарна стойност на активите на участника, която се удостоверява с годишен финансов
отчет, точка 3 - Годишни финансови отчети на участника за последните три години.
Направих си труда в Търговския регистър. Справка за оповестяванията на
счетоводната политика на фирмата, която е определена, спечелила концесията. През
2015 г. фирмата не е осъществявала дейност. Баланс за 2015 г. - нула. Отчет за приходи
и разходи - нула. Отчет за собствения капитал - нула. Собствен капитал - нула. За
паричните потоци няма да Ви говоря. Също е нула.
Спечелилият участник е подал две декларации. От комплекта документи има две
декларации. Едната е приложение 18, другата приложение 11. В декларация
приложение 18 той декларира, че няма опит, но разполага в необходимия финансов
ресурс. За произход на средствата спечелилият участник е декларирал с декларация 11,
че паричните средства, предмет на посочената тук операция имат следния произход:
Печалба от търговски дейности. Не дейности. Не дейности. Той няма и една дейност. Не
дейности. Всичко е нула. Забележете, тази декларация се попълва на основание чл.6 и
чл.4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. Всичко ни е нула. Нямаме капитал.
Нямаме активи.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Дружеството е с регистриран капитал.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Капиталът е триста лева. Капиталът, обикновено, при съставяне на годишните
финансови отчети е в хиляди лева.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Да, затова капиталът е нула.”
Изказване на Ивайло Илиев
„В Правилника за прилагане на закона за концесиите чл.41, ал.2 регламентира, че
към заявлението за участие се прилагат: Изброяват се редица документи и стигаме до
точка девет - подходящ носител, съдържащ предложението и приложенията към него в
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електронен вид. Липсва такова. Такъв електронен носител. Чл.42, ал.1 регламентира, че
предложението съдържа точка седем - електронен носител, на който са записани
предложенията, предложението и приложенията към него в електронен вид. Нямаме ги.
Чл.43, ал.1 обвързващото предложение, ал.5 гласи - В плика с обвързващото
предложение се поставя и подходящ носител, съдържащ обвързващото предложение и
приложенията към него, когато има такива в електронен вид. Нямаме електронен
носител. В чл.28, ал.3 от Закона за концесиите е разписано, че офертата, която не
отговаря на критериите и изискванията за тяхното удовлетворяване, имам предвид
критерия финансово-икономическо състояние и пригодност, която не отговаря на
критериите и изискванията за тяхното удовлетворяване не се оценява. А тя, не само се
оценява, участникът е и спечелил. Относно мотивите на областният управител не искам
да ги коментирам, защото за мен е направено чисто на политическа основа. Какво имам
предвид? Основанието, което е посочено е чл.90, ал.1, т.1 При констатирани нередности
в работата на комисията и на основание ал.2 към нея - В случаите по ал.1, т.1
концедентът приема решение и изброява за какво. Аз смея да твърдя, че ние на
предходната сесия сме отхвърлили концесията на основание чл.90, т.2, че сме
преценили. Започнах с това, ние сме преценили, че нито една оферта не отговаря на
изискванията на решението за откриване на процедурата. Изискванията, които са
определени в това решение. Ето, тук в този документ е описано какво се изисква от
участниците. Оказва се, че тези участници не отговарят на тези изисквания и сме
преценили, че нито една оферта не отговаря на изискванията на решението за откриване
на процедурата за предоставяне на концесия или на обявените в документацията за
участие, условия за концесия. И сме отхвърлили концесията. Това е. Законът за водите.
Приключвам. Само още няколко думи ще Ви кажа. Защото на нас не ни беше
предоставено инвестиционното предложение. Казаха, конфиденциалност. Ние, които
ще гласуваме, нямаме право да се запознаем. Това няма да спра да го повтарям. По тази
логика тогава ние няма да гласуваме. Какво ще гласуваме, като не знаем за какво става
въпрос? Да дойде комисията да гласува, след като тя знае, а ние не знаем. Ние, ние
носим отговорност за нашия глас. И след като носим отговорност нямаме право да се
запознаем с инвестиционото предложение. От особеното мнение разбираме, че ще се
прави строителство в чашката на язовира. Законът за водите, чл.134 казва:
Крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащи земи на водохранилищата се
забранява:1.складиране на пестициди и така, 2.строителство на животновъдни ферми,
т.3 строителство на стопански и жилищни постройки. Какви постройки ще правим на
този язовир? Ако не беше казал това в особено мнение, ние нямаше да знаем. Чл.146 на
същия закон. Забранява се разполагането на жилищни и вилни сгради, и стопански
постройки в заливаемите тераси на реките и сервитута на хидротехническите
съоръжения. Още колко членове трябва да прочета, за да разберете, че цялата
процедура е направено в нарушение на не един, много закони. Изключвам, че не са
спазени изискванията на процедурата т.е. изискванията, изикваните документи по
процедурата за отдаване на концесия. Помислете над това, което казах. Разбрах, че е
осигурен кворума, за да мине, за да бъде отхвърлено нашето решение и да бъде прието
противоположното. Няма да отговоря.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев. Нека да приключи.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Замислете се. В какво се заклехте при встъпване, като общински съветници?
Дали трябва да се спазват законите или не трябва? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Аз ще гласувам да бъде отхвърлено предишното ни решение по една причина.
Притеснението ми, което кметът обстойно ни обясни, че ако не изберем концесионер,
може да се случи произшествие вследствие, на което да се залеят села. Това ще е не
малко нещастие. Само че оттам нататък, другото, ще си позволя по-грубичък език, е
каша. Питам се - Защо при положение, че е трябвало комисията, която има правото да
се запознае с инвестиционните предложения и т.н., аз не съм специалист, като Ивайло
Илиев, не го казвам с ирония, това е факт, при положение, че тази комисия има провото
да се запознае с тези неща – инвестиционно предложение и т.н., получава празен диск,
аз се питам, защо има един от тази комисия, подписал протокола с особено мнение?
Защо един? Чуват се приказки, че инж.Янко Янков трябвало да си отиде. Според мен,
ако трябва да си ходи той, другите трябва да си тръгнат преди него. След това, другото,
което ми е много неприятно, на предишната сесия, мисля, че юристите на общината,
юристите на общината, присъстваха. Питам се - Защо, фактически, са ни оставили да
вземем едно решение, което пада, като отиде при областния управител? Защо?
Юристите на кого са? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги,
Позволих си да взема думата, тъй като аз също ще гласувам в посока, която е
обратна на предходното ми гласуване и отношението, което взех. Г-н Илиев нахвърли
доста аргументи, като считам, че голяма част от тях си имат своята тежест и правота.
Персонално аз се постарах и направих контакт с фирмата, която ще наеме този обект в
личен разговор. Смятам, че те имат добри намерения. Продължавам, обаче да твърдя, че
инвестицията, която те имат намерение да направят е изключително голяма и много
трудно осъществима. В разговор останах с впечатление, че те наистина имат такива
намерения, но това е един процес, който е във времето. Процес, който зависи от
първоначалните по-малки инвестиции, от приходите, които очакват първоначално,
които да се реинвестират в този обект. Тук малко ще вмъкна по отношение на капитала
на дружеството. Нека да не забравяме, че „Кремиковци” по подобен начин го закупиха
почти със същия уставен капитал. Това, което се коменира по отношение, че фирмата
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няма обороти и не показва нищо от този род. Там може да става въпрос и за привлечен
капитал. Другият момент, който е. Ако се абстрахираме, все пак, от инвестиционната
програма, ние виждаме един солиден наем годишен. Ще си позволя пак да кажа, че ако
нямаше тази ситуация с тази инвестиционна програма, ако го нямаше особеното
мнение, а то е на база на тази инвестиционна програма, преди всичко, бих казал, че
никой от нас нямаше да се замисли, като чуе наема, който е договорен, щеше да каже Да, добре. Това е един солиден наем. Освен това, да не забравяме, че г-н Филев, взе
тогава отношение на предната докладна, когато каза, че общината има контрол, който
трябва да осъществи. Аз сега не вярвам по някакъв начин аргументите там, например,
ще се строят неща, които няма да съответстват на закона. Това е малко несериозно,
защото все пак има институции, има контролен орган. Всяка година предстои отчет на
взаимоотношенията, които са между община и концесионер. Така че във всеки един
момент общината има възможност да изисква и да развали договора, като в полза ще
остане един солиден депозит. Това е. Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Атанасов, заповядайте.”
Изказване на Анатоли Атанасов-зам.-кмет на община Провадия
„Доста въпроси бяха зададени. Дано да не пропусна някой. Ще започна от
критериите. Наистина, така е. Изчетохте ги. Критерият пригодност за изпълнение на
инвестиционата или професионална дейност следва да се установи чрез: Регистрация в
професионалния и Търговски регистър, съгласно законодателството в държавата, в
която участникът е установен и/или, пропуснахте думичката „или”, или опит в
изпълнение на дейности, идентични или сходи. Критерият икономическо и финансово
състояние следва да се установи чрез регистриран основен капитал на участника и/или.
Едно от условията се гледа. Едно от условията се гледа. Капиталът е 300 лв. - не нула.
По вторият въпрос. За електронният носител ще Ви зачета едно решение на
Комисията за защита на конкуренцията. Моля? Добре, момент, изчакайте. Някой да Ви
прекъсна Вас? Жалбоподателят е отстранен от участие, тъй като не е представил в PDF
формат на електронен носител документи, съдържащи се в плик две, каквото е
изискването на възложителя. КЗК констатира, че такъв носител действително не е
представен в офертата. В същото време, обаче доколкото този носител е копие на
офертата, а последната е представена на хартиен носител в оригинал, то е налице
несъществено решение. Липсата на електронен носител, чиято функция е дублиране на
представяне на хартия, подписани и подпечатани документи, съдържащи техническото
предложение не представляват част от изискванията за техническа спецификация и не
би следвало да има за последица отстраняване на участника. Това е решение на КЗК.
Относно конфиденциалността. В чл.86 от Правилника за прилагане на закона за
концесиите е записано: При съгласуване се представя препис - извлечение от протокола
на комисията, в което се включва цялото му съдържание, с изключение на
информацията, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по
чл.52, ал.1 от Закона за концесиите. Информацията предоставянето, на която
противоречи на разпоредбите на нормативния акт, както и информацията,
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предотвратява ограничаване на нарушаване на конкуренцията. Пак Ви казвам, ние
няма как да го нарушим този закон и да Ви представим нещо щом има декларация. За
наема, наистина сте прав. Допреди две години имаше наем от 6 000 лв. годишно. Сега е
16 000 лв., така че всеки може да си направи преценка. Другото, жалко за общинските
съветници, че Ваш колега смята, че някой е осигурил Вашето гласуване. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте. Имаме много време до шест часа.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Декларацията. Ще започна отзад напред. Колеги, декларацията, която цитира г-н
Атанасов, за конфиденциалност се отнася основно до работата на комисията. Не визира
концедента т.е. ние, които гласуваме. Разписано е, не го премълчавайте, в закона пише.
Прочетете какво пише в чл. Пише. Прочетете го. Къде се казва, че концедентът няма
право на достъп до инвестиционното предложение?
Относно финнасово-икономическото състояние. Кажете ми как ще бъде
поддържана една стена, която е опасна и евентуално с това ни плашат, че ще се скъса?
Човек, който разполага с триста лева капитал. Капиталова адекватност. Какво е? Сега,
моля, само не ме прекъсвайте, да приключа. По време на комисиите беше ни казано, че
щял да участва в проекти, че щял да участва, щял да привлича капитал. Дами и господа,
в момента ние сме на път да дадем една концесия на човек, който само на приказки, Вие
сами ги казвате, той щял да направи това, той щял да направи онова. Къде са парите?
Къде? По документи това лице, тази фирма има триста лева капитал. С какви средства
ще осигури сигурността на този язовир? Питам аз. Ще кандидатства по проекти ли?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, Вие сте икономист и знаете, че търговско дружество ООД или ЕООД
може да бъде регистрирано и с два лева капитал. Направихте ли си труда да проверите
едноличният собственик на капитала и управителят на дружеството, дали има
регистрирани други фирми? Дали е свързано лице с някой друг?”
Изказване на Ивайло Илиев
„В изискванията за участие в концесията е категорично разписано. Прочетох Ви
чрез какво се доказва финансово-икономическата стабилност. Не мисля да Ви
убеждавам повече. Решението е Ваше. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Сега, аз само искам да прочета нещо. Извинявам се, г-н Николов. Чл.52 от
Закона за концесиите. Аз ги нося. Чл.52, ал.1 Към офертата всеки участник може да
приложи декларация, в която посочва в коя част в съдържащата се в нея информация е
конфиденциална. Ал.2 Конфиденциална може да бъде информацията, която включва
технически или търговски тайни на участника. Ал.3 Не може да бъдат декларирани за
конфиденциални данните, които трябва да се съдържат в партидата на регистъра на
концесиите в националния концесионен регистър. Ал.4 Информацията, посочена в
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декларацията по ал.1 запазва конфиденциалността си и след сключването на
концесионния договор до неговото прекратяване или за срок, определен от
концесионера. Ал.5 Комисията и привлечените консултанти са длъжни да не
разгласяват и да не предават на други лица информация по ал.1, освен в случаите,
предвидени в Закона за достъп до обществена информация. Това е чл.52. Комисията и
привлечените консултанти са длъжни да не разгласяват и да не предават на други лица
информация по ал.1, освен в случаите, предвидени в Закона за достъп до обществена
информация.Това е чл.52.
Г-н Николов, заповядайте.”
Изказване на Диан Николов
„Понеже казахте, че има време, ще си позволя още веднъж да взема думата.
Много се извинявам за това. Искам да обърна само внимание на г-н Илиев. Аз не можах
да разбера до момента неговата теза. В единият разговор критерият за оценка е
законосъобразност. Втори разговор, критерият е чисто човешкият прагматизъм т.е.
всеки един каза, че след като дружеството е регистрирано, то има уставен капитал. Ако
гледаме законите, темата дали има пари или няма пари, дали е оборотно? Не го
коментираме повече. Затова просто трябва да уточним: Какъв е критерият за оценка?
Чисто практичният, който втори път намекнахте, например – Откъде ще вземе парите?
Той има, например, триста лева. Няма оборот, няма това, няма онова. Откъде? Другият
път, казвате, гледаме закона. Противоречи на този и този закон. Кое е на база на закона?
Изискването за капитал е сезирано в уставния капитал на дружеството. В уставния
капитал на дружеството. Може да е процедура, но това е изискването. Регистрирано ли
е? Има ли уставен капитал? Има. Ако твърдите, че то трябва да докаже произхода,
инвестиционните си намерения и как ще го направи това нещо? Откъде ще вземе
парите? Мисля, че това не е тема на разговора. Дайте да се разберем. Или ще говорим
по закон, или по някакъв чисто. Разминаваш се. Разминаваш се в това, което казваш, че
дружеството няма пари по уставен капитал и то няма как да намери по никакъв начин.
На един човек, който е с икономическо образование, мисля, не е редно да му се
обяснява, че по хиляда други начина може да бъде намерен капитал. Нали? Много
дружества и хора правят бизнес и първоначално тръгват без наличен първоначален
такъв. Кога едно юридическо лице? Или събрали се пет човека правят едно ООД или
АД, например, искат да правят някакъв бизнес, но те нямат пари. Секунда само. Да се
изслушваме. Кандидатстват за нещо. Правят бизнес, но те нямат. Капиталът им
например е хиляда лева и по тази логика, те не биха имали някакви намерения нещо да
правят ли? Моля Ви се. Само това искам да оспоря. С всичко друго съм съгласен.
Другото предложение. Ако искате да прекратим дебатите, да гласуваме.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев иска да вземе становище и той, след което предлагам да прекратим
дебатите.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
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Уважаеми съграждани,
Аз напълно подкрепям инж.Николов. Искам само да кажа, че участникът при
участието си в процедурата е внесъл 5 000 лв. Намерил ги е на пътя, предполагам. Ако
бъде определен за концесионер, той трябва да внесе 16 200 лв. гаранция. Той ще ги
преведе по банков път, защото са над 15 000 лв. и банката ще му изиска документ за
произхода на парите. Така че, ако евентуалния концесионер не преведе тези пари или
преведе пари, които са съмнителни, ние ще разберем. По отношение на електронния
носител и книжния носител. Единственият подписан носител на базата, на който КЗК и
ВАС се произнасят е книжният носител. Електронният е спомагателен. Той служи да
помогне на работата на комисията. Да, всички комисии го искат с оглед намаляване
обема на собствената си работа, но при едни съдебни процедури важно е какво е
подписаното предложение. В електронният носител може да има и друго. Важно ще
бъде подписаното. Аз апелирам към съветниците максимално да се опитат да защитят
интереса на общината. На д-р Неделчев искам да кажа, че ако не бъде определен
концесионер, общината ще си свърши работата. Ние сме наели оператор на язовирна
стена, който ще ни каже какво следва да бъде извършено. Ако се наложи изпускане на
язовира, ние ще го изпуснем и ще ремонтираме със средства на общината. Противният
случай, това ще го направи концесионера с негови средства, ако ги има и ако ги намери.
Ако не ги намери, се прекратява договора.
За строителство в чашката на язовира. Изключено е да стане. Един път,
архитектът на общината няма да разреши. Всяка една виза за проектиране се съгласува
с всички институции. Нито РИОСВ, нито „Басейнова дирекция”, нито метрологията ще
съгласуват строителство в чашката на язовира, за да се стигне до издаване разрешение
за строеж. По отношение на контрола. Контролът е два пъти годишно на опасните
язовири и сетни. Стена, изпускател, преливник. Ние сме санкционирани за това, че има
преминаване на тежки превозни средства – трактори и комбайни по язовирната стена,
тук има зърнопроизводители и за по-късичко се опитват да минат. Или общината, или
концесионера бива наказван за това нещо. По отоншение на контрола, той освен от
общината се осъществява още от няколко институции. Има специална институция,
която след случая в Мизия се занимава с язовирите. В момента на територията на
нашата община, тук се отклонявам малко, има намерен язовир, който областния
упрарвител предложи да актуваме, като общински. Аз съм на мнение да бъде отказано.
На нас не ни трябва още една беля на главата. Да си го стопанисват „Напоителни
системи”. В случая, тези язовири, които са наши, ние трябва да ги стопанисваме с
минимални разходи, а по възможност и да имаме приход от тях. По възможност и на тях
да има работни места. Ако това не се случи, естествено е, както и на предходния
наемател, защото беше по Закона за наемите, да се прекрати договора. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища? Или да гласуваме моето предложение за прекратяване на
дебатите. Който е съгласен да прекратим дебатите, моля да гласува. Който е „за”.
Гласуване: „за”- 20 , „против” - 0 , „възд.се” – 0 Предложението се приема.
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Предлагам, понеже чухме становища и изказвания на общинсите съветници, има
два проекта за решение, ще изчета първия проект за решение. След което, ако бъде
приет, ще изчета и втория проект.
Предлагам на Вашето внимание първят проект за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-16
„против”-1
„възд.се”-3
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
20 с 16 гласа „за”, 1-„против” и 3-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 –342
На основание чл.45, ал.9, предложение 1, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.58, ал.2, т.1, чл.59, ал.1 и ал.4 от Закона за концесиите, чл.87 и чл.88, ал.1 от
Правилника за прилагане Закона за концесиите, Решение №10-191 от 28.07.2016 г. на
Общински съвет - Провадия за откриване на процедура за отдаване на концесия на
обект публична общинска собственост, поземлен имот №000150 с ЕКАТТЕ 04457, с
площ от 182.880 дка в землището на с. Блъсково, община Провадия, и начин на трайно
ползване „ЯЗОВИР”, актуван с Акт за публична общинска собственост №500/ кад. от
23.10.2000 година, протоколи №1 от 17.10.2016 , №2 от 26.10.2016 и №3 от 25.11.2016
година по чл.48, ал.2 от Закона за концесиите на комисията, назначена със заповед №
2195 от 28.07.2016 година на кмета на Община Провадия и доклад по чл.58, ал.1 от
Закона за концесиите на Кмета на Община Провадия, Общински съвет Провадия реши:
1.Отменя решение №17-323, обективирано в Протокол №17 от заседание на ОбС
Провадия, проведено на 22.02.2017 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Решението се приема. Сега ще изчета вторият проект за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-16
„против”-1
„възд.се”-3
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
20 с 16 гласа „за”, 1-„против” и 3-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 – 343
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.58, ал.2, т.1, чл.59, ал.1 и ал.4 от
Закона за концесиите, чл.87 и чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане Закона за
концесиите, Решение №10-191 от 28.07.2016 г. на Общински съвет - Провадия за
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откриване на процедура за отдаване на концесия на обект публична общинска
собственост, поземлен имот № 000150 с ЕКАТТЕ 04457, с площ от 182.880 дка в
землището на с.Блъсково, община Провадия, и начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”,
актуван с Акт за публична общинска собственост №500/ кад. от 23.10.2000 година,
протоколи №1 от 17.10.2016 , №2 от 26.10.2016 и №3 от 25.11.2016 година по чл. 48,
ал.2 от Закона за концесиите на комисията, назначена със заповед №2195 от 28.07.2016
година на кмета на Община Провадия и доклад по чл.58, ал.1 от Закона за концесиите
на Кмета на Община Провадия, Общински съвет Провадия реши:
І.Определя „ВИ ЕН ДЖИ ПАУЪР” ЕООД, ЕИК 201670564, със седалище и адрес
на управление в с.Просечен, общ.Суворово, обл.Варна, УПИ ХІІ-76, кв.11,
представлявано от Георги Костадинов, за концесионер на обект публична общинска
собственост, поземлен имот № 000150 с ЕКАТТЕ 04457, с площ от 182.880 дка в
землището на с. Блъсково, община Провадия, и начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”,
актуван с Акт за публична общинска собственост № 500/ кад. от 23.10.2000 година.
ІІ.В съответствие с резултатите от проведената процедура и решението за
откриване процедурата за предоставяне на концесия условията, правата и задълженията
на страните се конкретизират, както следва:
1.Управление, поддържане и експлоатация със средства, осигурени от
концесионера и на негов риск, на обекта на концесия, недвижим поземлен имот №
000150 с ЕКАТТЕ 04457, площ от 182.880 дка в землището на с. Блъсково, община
Провадия, и начин на трайно ползване „ЯЗОВИР”, актуван с Акт за публична общинска
собственост №500/ 23.10.2000 г., срeщу правото на концесионера да експлоатира обекта
на концесия, предлагайки възможност за активен отдих и спорт на гражданите и гостите
на община Провадия.
2.Допълнителен предмет на концесията:
- извършване на частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията;
- извършване на мероприятия, свързани с ерозийни въздействия;
- извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията при
екстремни ситуации;
- постоянно наблюдение на язовирната стена;
- запазване на фауната и флората в района на язовира;
- задоволяване на нарасналите нужди на населението от зони за отдих и спорт;
- извършване на монтажни работи за поставяне на преместваеми съоръжения
3.Други стопански дейности - извършване на други разрешени от закона
стопански дейности, свързани с основната дейност – развлекателни и атракционни
дейности, от които концесионерът ще може да получава допълнителен доход.
При извършването на дейностите в обекта задължително трябва да се спазват
нормативните изисквания и изискванията определени от компетентните държавни
органи, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазването на
околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и на
обществения ред.
Чрез обекта на концесия ще могат да бъдат извършвани следните стопански
дейности и други услуги:
- напояване;
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- организиран отдих на гражданите и гостите на общината;
- спортно-развлекателни услуги;
- други дейности разрешени от закона.
4.Цена на концесията 16 200,00 лв . Концесионната вноска се превежда по банков
път по сметката на Община Провадия или се заплаща в брой в касата на Общината.
Концесионната вноска се определя във форма на парични вноски за
предоставеното право на експлоатация върху обекта на концесията по този договор и се
издължава:
За първата година дължимата концесионна вноска се заплаща в едномесечен срок
от сключване на договора;
За всяка следваща година от срока на концесията – до 30-ти юни на съответната
година.
Корекция на концесионното възнаграждение се извършва в тримесечен срок след
края на всеки период от 1 година (или в тримесечен срок след период, в който ръста на
цените е повече от 15 %) с индекса на цените и инфлацията на Националния
статистически институт през изминалия период.
5. Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава да
направи в обекта на концесията 1 803 410,00 лева. Разпределението на средствата по
график за изпълнение на видовете дейности са посочени от участника в Инвестиционно
предложение, който представлява неразделна част от концесионния договор.
6.Определя концесионерът да разкрие 22 работни места.
7.Гаранция за изпълнение на задълженията по концесионния договор – За
изпълнението на задълженията по концесионния договор, концесионерът внася в касата
на Община Провадия, при подписването на концесионния договор сума в размер на
100% от годишната концесионна вноска, която му се връща след изтичането на
договора. В случай на неспазване на сроковете за заплащане на годишното концесионно
възнаграждение дължимото от концесионера плащане се прихваща от Концедента от
паричната гаранция, като в тези случаи концесионерът дължи внасяне на нова гаранция
в едномесечен срок
8.Срок на концесията - 20 години.
9.Концесионерът е длъжен да изпълнява изцяло всички задължения на
Концедента и изискванията по осъществяването на техническата експлоатация на
язовирните стени и съоръженията към тях, уредени в Наредбата за условията и реда за
осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на
съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние /Обн. ДВ.бр.
80 от 14.окт. 2016 г./ и в други действащи в тази област нормативни актове.
ІІІ.Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор, в
съответствие с чл.62 от Закона за концесиите.
ІV.Определя Кмета на Община Провадия като орган, който да сключи договор и
да представлява Концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнение
на договора, с изключение на тези по прекратяването му и като орган, който организира
контрола по изпълнение на концесионния договор.
V.Концесионният договор да се сключи при условията на настоящото решение,
Решение №10-191 от 28.07.2016г. на Общински съвет - Провадия за откриване на
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процедура за предоставяне на концесия и предложената от „Ви ен Джи Пауър” ЕООД
оферта за участие в откритата процедура.
VІ.Концесионният договор да влезе в сила от датата на подписването му, след
представяне на предвидената гаранция, необходимите документи съгласно Закона за
концесиите и при условията, определени в него.
VІІ.Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, пред
Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен срок от уведомяване на
заинтересованите участници по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Заповядайте, г-н Илиев,”
Изказване на Ивайло Илиев
„Колеги, мислех да си премълча, но случи се нещо недопустимо преди малко.
Имах информация, че кандидат концесионера обикаля по общинските съветници, но
преди малко на микрофон чухте, че общинските съветници са водили разговор с него.
Това е недопустимо. Общинските съветници не могат да се договарят с хората,
участващи в процедурите. Общинските съветници четат законите и гласуват на база на
закони, а не на договорки. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Точно и ясно ще се отрази в протокала, г-н Илиев. Това, което казахте.
Преминаваме към докладна записка вх.№1033.”
и/№1033-Докладна записка от инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия,
относно изменение на решение №16-286/25.01.2017 г. за приемане на бюджета на
община Провадия за 2017 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Допълнения от страна на вносителя? Няма.Становища, изказвания и питания по
докладната има ли? Няма.Предлагам на Вашето внимание следният проект за решение.”
Кворум:20
Поименно гласуване:
„за”-20
„против”-0
„възд.се”-0
Общинските съветници гласуваха предложението за решение поименно и от общо
20 с 20 гласа „за”, 0-„против” и 0-„възд.се” приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 – 344
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия изменя свое
решение №16-286/25.01.2017 г. в следния смисъл:
1.В Приложение №7 към т.8.2 - Списък на лицата и длъжностите, които имат
право на пътни разходи във функция Здравеопазване, Общинска администрация и
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Социални дейности за 2017
рехабилитация и интеграция
„Психолог”, трудов договор
вид транспорт - обществен.
2.Настоящото решение
чл.60, ал.1 от АПК.

г., към пътуващите служители в Център за социална
добавя под №2 Добромир Галинов Добрев, длъжност
№23/02.03.2017 г., по маршрут Варна-Провадия-Варна,
подлежи на предварително изпълнение на основание

Кворум:19 Общинският съветник Димитър Тунчев Димитров не присъства в
залата.
Девета точка - Изказвания, питания и отговори на питания на общински съветници
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на кмета на община Провадия да отговори на въпросите на
общинския съветник Блага Петрова. Двата отговора, които връчих в началото на
заседанието.”
Кворум:18 Общинският съветник Елина Георгиева Димитрова не присъства в
залата.
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Отговор на питане на г-жа Блага Калчева Петрова, относно поставяне на
неравности по ул.”Св.Св.Кирил и Методий”.
Уважаеми г-жо Петрова,
Фирмата изпълнител е „Пътища и мостове” ЕООД гр.Варна и тя е уведомена с
писмо изх. №РД2000-302 от 10.02.2017 год. за отстраняване на дефектите, появили се
след изграждането на двете неравности. Указан им е срок. Направен е оглед с
общинска комисия. При по-добро време ще бъде извършен гаранционния ремонт.
Стойността на един брой неравност е 552.85 лв. без ДДС.
По отношение на вторият Ви въпрос сме изпратили питането Ви за нова
организация на движението по ул.”Дунав” в РУ „Полиция” за уточняване и съгласуване
на движението в тази част. Само да добавя. Много сложно ще е. Имам предвид
ул.”Д.Грънчаров”. По „Дунав” трябва да се реши дали движението е с предимство или
паркирането. Ще има дебати. Предполагам, ОбС и комисиите към него ще бъдат
запознати със различните становища, които ще постъпят и ще се вземе конкретно
решение.”
Кворум:19 Общинският съветник Елина Георгиева Димитрова присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други питания? Изказвания. Заповядайте, г-жа Мустафова.”
Изказване на Хюлия Мустафова
„Аз имам питане за уличката, пред гимназията. Дали не може да се направи
еднопосочна? Защото сутринта от едната страна, от другата страна и не знаем кой къде
отива. Имам такова предложение.”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Ул.”Дунав”.”
Изказване на Хюлия Мустафова
„Пред училището. Говорим за гимназията „Димитър Благоев”. По малката уличка
сутрин е ад. Ако може нещо да направите, да е еднопосочно.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Тя може да стане еднопосочна. Долната и тя да стане еднопосочна и да се
завъртат в кръг.”
Изказване на Хюлия Мустафова
„Задължително е пред училището, защото наистина сутрин има доста хора. И
Второ училище. При Второ училище е широк пътя. Добре, добавям и за Второ
училище.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Предложението ще бъде включено към искането, което сме отправили до РУ
„Полиция” съвместно с техни служители да направим, евентуално, нова организация на
движението. Трябва да решим: Кое е по-напред - паркирането или движението?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания? Г-н Адем, заповядайте.”
Изказване на Хюсни Адем
„Уважаеми колеги,
И аз имам предложения. Те са три на брой. По-скоро молби. Понеже предстои
Цветница, трите, прдполагам ще се отразят, негативно към нашия град, ако не вземем
мерки. Едната ми молба. Преди месец имахме инцидент на автобуса, понеже пътувам за
Варна, жена почти щеше да се разреве. Жената нямаше къде да отиде - тоалетната не
работи. Говоря за тоалетната на автогарата. Понеже и времето се стопля и вече
миризмата зад недовършения строеж доста вече се усеща. Понеже едното, като е
затворено, то се ползва за тоалетна отзад. Зимата не се усеща, но сега вече сутрин не е
приятно оттам да се мине, защото дамите не отиват, но мъжете, гледам, доста
заобикалят зад този строеж и се ползва по предназначение. Не е приятно за града на
автогарата да нямаме тоалетна.
Другото нещо. Преди няколко дни на мен ми се случи, доста сериозно се спънах
на една от плочките пред Банка ”ДСК” на центъра на града, защото арматурата вече се е
показала, може би повече от четири пръста. После забелязах, че някои други се виждат,
но не са се показали нагоре. Наистина, щях да си скъсам обувката, минавайки оттам.
Казвам, Цветница предстои, дано някой друг да не се спъне.
Третото нещо. Може би от вятъра, съоръжението: Добре дошли в Провадия, аз го
видях днес или вчера е паднало. Това ми е молбата. Благодаря.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Съгласен съм и с трите предложения. По отношение на тоалетната, аз не го
знаех, сега ще вземем необходимите мерки. Но за плочките имаме информация и сме
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потърсили възможност за ремонт само на конкретните плочки. Колко би струвало
изрязването и поставянето на нова? Трябва да действаме. Около седемдесет, осемдесет
плочки има, включително и пред общината, които са с показана арматура и трябва да ги
обезопасим.
Съоръжението, което падна в неделя днес е прибрано. Не става за повторен
монтаж. По всяка вероятност ще предложа на ОбС средства за изработка на ново. Но е
прибрано оттам, за да не отиде на вторични суровини.”
Кворум:20 Общинският съветник Димитър Тунчев Димитров присъства в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други изказвания и питания? Г-н Михалев, заповядайте.”
Изказване на Йордан Михалев
„Уважаеми съветници,
Г-н кмет,
Първо, искам да благодаря на съветниците за проявеното разбиране и с
гласуването на поправката към Програмата за закрила на детето, и също така, благодаря
на г-жа Мустафова за проблема, който постави. Той наистина е сериозен както пред
гимназията, така и пред Второ училище, защото непрекъснато идват родители, особено
когато времето е лошо, почти всички, голям брой от малките деца ги возят и става
задръстване. В тази връзка искам да продължа мисълта си към подпомагане работата с
талантливите деца. За да постигне определен резултат детето или децата на тях трябва
да им се създаде условия да работят т.е. трябва да има необходимия хардуер –
компютри, закупен софтуер, фотошоп и т.н. Трябва да има интернет. Трябва да има стая
или стои, където да се работи, спортна площадка и съответно мотивирани учители,
които да работят допълнително с тези деца. Защото в общозадължителната подготовка
по-високи резултати трудно се постигат. Освен това, когато се наложи представянето на
тези деца, изявите им да бъдат извън град Провадия, това допълнително натоварва
бюджета на училищата. Само за сравнение, оттук постепенно изявите и успехите на
нашите деца, мога да кажа за гимназията, но имам поглед и върху другите училища,
непрекъснато намаляват. Докато предни години имахме класирани ученици на
Национални олимпиади – по български в Благоевград, по история – в Сливен и т.н няма
да ги изброявам. Всичко това, голям брой класирани деца на Областен кръг и всяко
едно извеждане на деца навън натоварва бюджета на училищата. Да речем, тези, които
сега получиха второ място, аз трябва да им помогна, като директор, да отидат и да си
получат наградата. Когато дойде, обаче, ред за формулата и разпределение на
средствата между училищата се прилага философията, с която аз отдавна не съм
съгласен по-големия или големия помага на малкия. Но,когато продължи големия да
помага на малкия, той вече престава да бъде голям. Т.е. не може да помогне на себе си.
Затова отново отправям апел към общинска администрация следващата година,
когато дойде време за разпределение на средствата на делегираните бюджети между
училищата да се спре с този подход - големият на малкия, защото нямаме достатъчен
финансов ресурс, за да реализираме допълнителна дейност с децата. Благодаря.”
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Кворум: 19 Общинският съветник Димо Владимиров Димов не присъства на
заседанието.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми общински съветници,
Господа кметове,
Искам да развия малко, надявам се, г-н Михалев, ще се съгласи. Искам да развия
малко темата, която той засегна. Аз предлагам това, което ще бъде отпуснато от
общината да бъде подкрепено за талантливите деца, имам предвид, да бъде подкрепено
с още едно нещо. Според мен, трябва тези средства, награди или каквото се прецени, че
трябва да поощри, да стимулира децата, които са постигнали високи резултати, да му
бъде дадена достатъчна публичност. По Коледа идват сурвакарчетата да сурвакат.
Мисля, че по-важно от това да ни сурвакат, по-важно е ние да покажем отношението,
което вярвам всички ще подкрепят, едно зачитане, уважение, не мога да измисля добър
епитет в момента, към тези деца, които са постигнали резултати т.е. публично
награждаване на децата. Което тях особено, кой знае колко, как да кажа, няма да
промени тяхното отношение много, но ще бъде добър пример за тези, които идват след
тях, които могат да постигнат следващите резултати. Благодаря.”
Десета точка - Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Очевидно няма предложения на граждани. Като гражданин, заповядайте, г-н
Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Ще гласуваме по точка за референдума в 17.45 часа. Гражданите ще говорят ли?
Къде са? Чувам, че щели да ми въздействат с телевизия. Кога ще говорят? Ще ми правят
панаир ли?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Процедурен въпрос. Предлагам, така и така тази докладна, която ще гледаме ще се
гледа в шест без петнадесет. Нали така? Тази последната точка Изказвания, питания,
становища и предложения на граждани да остане след това. Т.е. в момента да обявим
почивка до шест без петнадесет. Гледаме докладната с референдума.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Илиев, съгласен съм с Вас, но има гласуван дневен ред. Гласувахме дневния
ред. Не можем.”
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Изказване на Ивайло Илиев
„Разбрах, Оттеглям си предложението. Не бях тук.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Обявявам час и четиридесет и пет минути почивка.”
Почивка /15.55 ч. – 17.50 ч./
Кворум:20
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, кворумът след почивката е двадесет общински съветници. Преминаваме
към точка единадесета - Предложение от Инициативен комитет за произвеждане на
местен референдум в община Провадия.”
Единадесета точка - Предложение от Инициативен комитет за произвеждане на местен
референдум в община Провадия
а/№891-Предложение от Инициативен комитет за произвеждане на местен
референдум в община Провадия
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Имаме входирани две молби от председателя на Инициативния комитет за
произвеждане на местен референдум в община Провадия за Солени Минерални бани
Провадия и Многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна” Провадия,
от инж.Кадрия Мехмед Мехмед, с която същата моли да й бъде предоставена
възможност от името на Инициативния комитет да изрази становище на Инициативния
комитет непосредствено преди вземане на решението на ОбС Провадия при
разглеждане на точка единадесета, по тази точка, от публикувания и обявен проект за
дневен ред на заседание на ОбС Провадия, което ще се проведе на 21.03.2017 г. по
разглежданата точка от дневния ред – Предложение от Инициативен комитет за
произвеждане на местен референдум, както и молба да бъде разрешено на
Инициативния комитет за произвеждане на местен референдум в община Провадия за
Солени Минерални бани Провадия и Многопрофилна болница за активно лечение
„Царица Йоанна” Провадия да бъде направен видеозапис на сесията на ОбС Провадия,
което заседание ще бъде проведено на 21.03.2017 г.
Ще подложа на гласуване двете молби. Който е „за”, първата молба да бъде
уважена, моля да гласува. Която е да се изрази становище от председателя на
Инициативния комитет непосредствено преди вземане на решението. Който е „за”, моля
да гласува. Гласуване: 20-„за”, против”-0, „възд.се” -0 Приема се.
Общинските съветници гласуваха предложението и от общо 20 с 20-„за”, против”0, „възд.се” -0 приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 – 345
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
Дава възможност на председателя на Инициативния комитет инж.Кадрия Мехмед
Мехмед да изрази становище по предложението за произвеждане на местен референдум
в община Провадия непосредствено преди гласуване на решението.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Втората молба, която е за видеозаснемането на сесията по тази точка, моля да
гласува, който е „за”. Добре. Заповядайте, г-н Неделчев.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми г-н председател,
Уважаеми съграждани,
Въпросът ми е: Каква е целта на заснемането на сесията? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз не мога да отговоря на този въпрос. Въпросът е към председателя на
Инициативния комитет. Ако обичате, г-жа Мехмед. Не, заповядайте на микрофон.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед-председател на Инициативния комитет
„Добър ден, на всички. Благодаря, че дойдохте в този късен час. Директно към
отговора на въпроса. Част от нас са посещавали много от сесиите и на Община Варна, и
на заседанията на парламентарните комисии, видеозаснемането е свободно. Тъй като в
Община Провадия на предходни сесии, разбрахме, че е нуждо да има разрешение от
ОбС Провадия, искаме да ни разрешите официално да направим едно такова заснемане.
Първо, за да остане това историческо гласуване, като видеодокумент в историята на
града и второ, за да няма разминаване между, за да сравним после, протоколът, който
ще бъде изготвен, с нашия направен видеоматериал. Ако Ви удовлетворява това,
благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към втората молба. Който е „за” тази точка единадесет да бъде
видеозаснета, моля да гласува. Който е „за”. Гласуване: 17-„за”, против”-1, „възд.се” -2.
Приема се молбата, искането.
Общинските съветници гласуваха предложението и от общо 20 с 17-„за”,
„против”-1, „възд.се” -2 приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 – 346
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Провадия реши:
Допуска видеозаснемане на обсъждането по точка единадесета от дневния ред на
заседанието на ОбС Провадия.
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Преминаваме към точка единадесет. Ще дам думата на председателите на
постоянни комисии, за да прочетат становищата на комисиите. Давам думата на Елина
Димитрова-председател на ПК ”Устройство на територията, екология, бедствия и
аварии“.”
Изказване на Елина Димитрова-председател на ПК ”Устройство на територията,
екология, бедствия и аварии“
„Становище на ПК „Устройство на територията, екология, бедствия и аварии”
Относно: Предложение за провеждане на местен референдум в община Провадия, с
поставени за гласуване на следните два въпроса:
1.Подкрепяте ли Солени Минерални бани Провадия да бъдат възстановени с
функция „За балнеолечение”?
2.Подкрепяте ли единствената болница в Провадия - Многопрофилна болница за
активно лечение „Царица Йоанна” Провадия да бъде запазена и възстановена във вида й от
2010 г. - с Родилно и Хирургично отделение?
След запознаване с приложените материали към предложението на Инициативния
комитет и обсъждането им, комисията взе следното решение: Отхвърля предложението за
провеждане на местен референдум по поставените в подписката въпроси, по следните
мотиви:
Съгласно чл.26 ал.1 от ЗПУГДВМС „Местен референдум се произвежда в
община, район или кметство за пряко решаване на въпроси от местно значение, които
законът е предоставил в компетентност на органите на местно самоуправление или
органите на района или кметството”. Въпросите съдържащи се в предложението за
провеждане на местен референдум, а именно:
1.Подкрепяте ли Солени Минерални бани Провадия да бъдат възстановени с
функция „За балнеолечение”?
2.Подкрепяте ли единствената болница в Провадия - Многопрофилна болница за
активно лечение „Царица Йоанна” Провадия да бъде запазена и възстановена във вида й
от 2010 г. - с Родилно и Хирургично отделение?
са уредени в специални закони - Закон за водите, Закон за лечебните заведения,
Закон за устройство на територията и др., и не са въпроси, които законът е
предоставил в компетентност за решаване на органите на местно самоуправление, а
напротив същите са разрешени с гореизброените закони. В тази връзка, след като не е
налице една от предпоставките, съобразно чл.26 ал.1 от ЗПУГДВМС, комисията не
може да приеме предложението за провеждане на местен референдум.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Милена Драгнева-председател на ПК ”Национално и
европейско финансиране – оперативни програми, структурни фондове и проекти“.”
Изказване на Милена Драгнева-председател на ПК ”Национално и европейско
финансиране – оперативни програми, структурни фондове и проекти“
„Становище на ПК. На проведено на 15.02.2017 г. редовно заседание на ПК беше
разгледано и обсъдено предложение с вх. № 891 от 23.01.2017 г, с искане за провеждане
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на местен референдум на територията на община Провадия. Комисията беше в пълен
състав. Запознахме се най-обстойно с мотивите на Инициативния комитет и
поставените за гласуване два въпроса. Г-жа Кадрия Мехмед, която присъстваше в
залата, също се обоснова от името на инициаторите.
На основание чл.30, ал.2 и ал.3 и чл.26, ал.2, т.1, 2, 3 от ЗПУГДВМС и чл.50 от
ЗМСМА комисията с „за” - 0 гласа,„против”- 0 гласа,„въздържал се” 7 гласа, не приема
предложението за провеждане на обществено допитване. Като основен мотив за това си
решение, комисията излага незаконосъобразността на така зададените въпроси и
тяхното противоречие с чл.26, ал.2, т.1, 2, 3 от ЗПУГДВМС.
Друг мотив е нецелесъобразността свързан със съдържанието на въпросите.
Текста е по-скоро подвеждащ, и не дава яснота как точно може да се реализират
поставените в настоящия референдум искания. Не на последно място следва да се
посочи, че липсата на мотиви към предложението за произвеждане на референдум по
поставените въпроси прави същото незаконосъобразно, тъй като не стават ясни
истинските подбуди на инициативния комитет, инициирал подписката в тяхна
подкрепа, какви са очакванията, поставените за постигане цели, които ще бъдат
преценявани при преценка основателността на производството.
Относно първият въпрос: „Подкрепяте ли Солени Минерални бани да бъдат
възстановени с функция „За балнеолечение?” Комисията е наясно с желанието,
заложено в мотивите на ИК. Едва ли някой гражданин ще е против отново в Провадия
да отворят врати Минералните бани, както и да имаме добре функционираща общинска
болница с всички необходими за това отделения. Едва ли някой ще отрече ползите за
обществото ни. Но за съжаление, при така зададените въпроси, референдумът не е
съобразен с нормативните и законови правила. Възстановяването на Минералните бани
към днешна дата и при така стеклите се обстоятелства е невъзможен. Известно ни е, че
територията, върху която се намират минералните бани не е общинска собственост, а
референдумът под каквато и да е форма, не може да засяга частен имот. В Провадия
никога не е имало „солени минерални бани”. Точното определение е „минерални”. За
да имаме Солени минерални бани, то това означава да се осъществи връзка със солното
находище край Провадия. За съжаление, обаче, както ни е известно то се намира на
територия със статут на държавна собственост, но отдадена на концесия на „Солвей
соди” в срок до 35 г. Ето защо към днешна дата е невъзможно солената вода да се
свърже с каквото и да е балнеолечение. В настоящия Общински съвет и общинска
администрация неколкократно се е обсъждал въпросът за възможността да заработят
отново Минералните бани. Но ако това е свързано с изискването във първият въпрос
„за балнеолечение”, то тогава към минералните бани би трябвало да се изгради и
Център за рехабилитация, което още повече усложнява реализирането на подобен
проект. На едно мнение сме, че Община Провадия няма финансовият ресурс към
настоящия момент, да предприеме подобна инициатива.
Относно вторият въпрос: „Подкрепяте ли единствената болница в Провадия
Многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна” Провадия да бъде
запазена и възстановена във вида й от 2010 г. - с Родилно и Хирургично отделение?”.
Мотивът, поради който комисията се въздържа да го подкрепи от една страна е
противоречието с изискванията на Националната здравна каса. Устройството и
дейността на лечебните заведения в Република България, включително и разкриването
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на отделения, в частност хирургично и родилно, са въпроси, регламентирани в
посочения нормативен акт, както и в множество законови текстове. Ето защо, считаме,
че ОбС Провадия не е компетентен да възстанови лечебното заведение, включително
като разкрие нови отделения - хирургическо и родилно, поради което и поставеният
въпрос не попада в хипотезата на чл.26, ал.1 и не може да бъде предмет на местен
референдум.
В заключение, комисията счита, че всяка една гражданска инициатива е важна. Тя
показва обществената позиция и настроения по даден проблем и въпрос. Но при всеки
един референдум трябва да се следи да не се изпадне в ненужен популизъм, който да
опорочи волята на гражданите, както и ползите от подобна обществена инициатива.
Позовавайки се на чл.49, т.3от ЗМСМА, ние получихме информация, че разходите за
устройствено планиране, осигуряване на солена вода и подгряване дори и за
неспециалисти ще бъдат големи по размер и изцяло за сметка на общинския бюджет,
което от своя страна налага преценка приоритетността на посочената функция в
сравнение с останалите потребности в общината, чието финансиране се осъществява от
общинския бюджет. Напрактика визираната сума ще намали и дори лиши от
финансиране функции като образование, култура, социални дейности, здравеопазване,
при това без ясна визия за постигнатия при реализирането резултат.
Изложените аргументи касаят и втория въпрос, като за него дори са налице
писмени данни относно броя на пациентите, което е било предпоставка за закриване на
посочените отделения. Дори и в сегашното й състояние значителна част от бюджетните
средства се разходват именно за подпомагане на дейността на лечебното заведение,
още повече, че отделянето на по-голяма сума, която да му бъде предоставена със
сигурност ще намали значително средствата за останалите дейности без да гарантира
подобряване на състоянието й, а още по малко разкриване на нови отделения.
Ето защо комисията мотивирано отхвърля искането за провеждане на местен
референдум.”

Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“.”
Кворум:19 Общинският съветник Антон Илков Янев не присъства в залата.
Изказване на Стоян Гигов-председател на ПК ”Образование, здравеопазване,
култура, вероизповедания, младежки дейности и спорт, туризъм, социални програми и
дейности“
„На свое заседание, проведено на 14.02.2017 г., след разглеждане на
предложенията за произвеждане на местен референдум с вх.№891/23.01.2017 г. с
поставени за гласуване на референдума следните два въпроса:
1.Подкрепяте ли Солени Минерални бани Провадия да бъдат възстановени с
функция ”3а балнеолечение”?
2.Подкрепяте ли единствената болница в Провадия - Многопрофилна болница за
активно лечение ”Царица Йоанна” Провадия да бъде запазена и възстановена във вида
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й от 2010 г. - с Родилно и Хирургично отделение?
Комисията счита, че формулировката на поставените два въпроса ги прави
неясни, липсва необходимата конкретика, което противоречи на изискването на чл.27,
ал.6 от ЗПУГДВМС същите да бъдат точно и ясно формулирани. Мотивите също не
изясняват текстовото им съдържание, поради което е не възможно да бъдат
редактирани.
По отношение на въпроса индивидуализиран като първи в предложението
„Подкрепяте ли Солени Минерални бани Провадия да бъдат възстановени с функция
”3а балнеолечение”?”, е необходимо да бъдат съобразени следните обстоятелства:
Недвижимостта, наричана „Минерални бани Провадия”,чието възстановяване се
иска към настоящия момент, е частна собственост, поради което ОбС Провадия не
разполага с правомощия спрямо нея, както и е възможност да поставя изисквания в
една или друга насока на настоящите титуляри на право на собственост. Макар и да не
е посочено изрично като въпрос алтернативата на възстановяване на преди
съществуващия сграден комплекс, изграждането на нов такъв-Солни минерални бани с
визираната в предложението функция също не може да бъде решено от ОбС Провадия,
тъй като Община Провадия не разполага с правомощия спрямо природните богатства,
съставляващи публична държавна собственост, каквито са двете находища-за
минерална вода” Провадия” /Ерека/ и находище за добив на каменна сол ”Мирово“,
които следва да бъдат използвани при „възстановяването” на функцията ”за
балнеолечение”. „Балнеолечението”, каквато е функцията, посочена в обсъждания
въпрос, представлява медицинската употреба на минералните извори. В този смисъл
въпросите, касаещи реализирането на лечение, не са сред компетентностите на органи
на местното самоуправление. В този смисъл следва, че произвеждане на местен
референдум по първия поставен въпрос не е от компетентност за решаване от
общински съвет според разпоредбата на чл.26 от ЗПУГДВМС, поради което искането
за местен референдум не съответства на изискванията на чл.31, ал.1 във връзка с чл.26,
ал.1 и 4 от ЗПУГДВМС.
Становището ни по втория предложен за решаване чрез произвеждане на местен
референдум въпрос ”Подкрепяте ли единствената болница в Провадия Многопрофилна болница за активно лечение ”Царица Йоанна” Провадия да бъде
запазена и възстановена във вида й от 2010 г. - с Родилно и Хирургично отделение?
Многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна” гр.Провадия е
лечебно заведение за болнична помощ по смисъла на чл.9 от Закона за лечебните
заведения /ЗЛЗ/. Устройството и дейността на лечебните завадения в Република
България, включително и разкриването на отделения, в частност родилно и хирургично
отделение са въпроси, регламентирани в посочения Закон за лечебните заведения, както
и в множество подзаконови нормативни актове са поставени в кометентността на
специални органи, посочени именно в цитираните законови текстове. В разпоредбата
на чл.29,ал.1 от ЗЛЗ е указано, че потребностите на населението от достъпна извън
болнична и болнична медицинска помощ се определят и планират на териториален
принцип чрез Националната здравна карта, посредством която се осъществява
националната здравна политика. Националната здравна карта на Република България се
утвърждава с решение на Министерски съвет по предложение на Министъра на
Здравеопазването и съгласно чл.34, ал.4 от ЗЛЗ, в този смисъл ОбС Провадия не е
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компетентен да възстанови лечебното заведение, включително като разкрие нови
отделения-родилно и хирургическо, поради което и поставения въпрос не попада в
хипотезата на чл.26, ал.1 и не може да бъде предмет на местен референдум.
Също така следва да посочим, че към датата на предоставяне на настоящето
становище не е получен предвидения в чл.29, ал.2 от ЗПУГДВМС протокол, отразяващ
резултатите от извършената от териториалното звено на Главна дирекция ”Гражданска
регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното
развитие и благоустройството проверка на подписката, придружаваща предложението
за произвеждане на референдум, поради което не сме в състояние да посочим дали броя
на коректните подписи съответства на изискването на чл.27, т.3 от ЗПУГДВМС.
Комисията гласува по следния начин: Гласували „за” - 1,”против” - 5, „въздържал
се” -1.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Дамян Неделчев-председател на ПК “Икономическо развитие
на общината и общинска собственост“.”
Изказване на Дамян Неделчев-председател на ПК “Икономическо развитие на
общината и общинска собственост“
„Становище на ПК “Икономическо развитие на общината и общинска
собственост”, относно: Предложение с вх.№891/23.01.2016 г. от Инициативен комитет
за произвеждане на местен референдум в Община Провадия
ПК „Икономическо развитие на общината и общинска собственост“ отхвърля
предложението от Инициативния комитет за произвеждане на местен референдум с 0
гласа „за”, 5-„против” и 2-„възд.се” по въпросите:
Подкрепяте ли Солени Минерални бани Провадия да бъдат възстановени с
функция „За балнеолечение”?
Подкрепяте ли единствената болница в Провадия - Многопрофилна болница за
активно лечение „Царица Йоанна” Провадия да бъде запазена и възстановена във вида й
от 2010 г. - с Родилно и Хирургично отделение?
Като мотивите за решението са следните:
1.Поставените въпроси противоречат на действащите правни норми в Република
България.
2.Поставените въпроси не дават отговор на въпроса по какъв начин ще бъде
финансирано възстановяването на Солени Минерални бани Провадия и откриване на
АГ отделение и Хирургично отделение в МБАЛ „Царица Йоанна” Провадия.
3.В мотивите на предложението не се отчитат реалностите по отношение на
собствеността на терена на бившите Минерални бани и по отношение на броя на
ползвателите на здравна помощ, както в Община Провадия така и в близките общини.
4.След евентуалното провеждане на референдум, от който не произтичат
решения, имащи реална правна стойност, общината ще изхарчи без полза не малки
финансови средства от и без това ограничения си бюджет.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“.”
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Кворум:20 Общинският съветник Антон Илков Янев присъства в залата.
Изказване на Блага Петрова-председател на ПК “Финанси, бюджет, местни
данъци и такси“
„На свое заседание, проведено на 15.02.2017 г. ПК „Финанси, бюджет, местни
данъци и такси” разгледа докладна записка вх.№891/23.01.2017 г. След изслушване на
председателя на инициативния комитет г-жа Мехмед и станалите след това разисквания
се оформиха някои въпроси, на които не получихме отговори. Комисията счита, че
трябва да се изяснят следните факти преди гласуването на решение:
1.Поставените въпроси са неясни и неточни. Не е взето под внимание, че соленият
извор на територията на общината не е общинска собственост. Минералният извор
също не е общинска собственост, а държавна собственост. В предвид на това
законосъобразни ли са поставените въпроси?
2.По какъв начин водата от минералния извор ще бъде доведена до
мястото,
където ще се осъществява балнеолечението? От къде ще мине тръбопроводът?
Къде ще бъде осъществявано балнеолечението-сграден фонд, лицензи за такъв вид
дейност;
3.Има ли анализ от компетентен орган за качествата на минералната вода. За
лекуване на какви заболявания е подходяща?;
4.Въпросът за болницата според нас не е от компетенцията на Общински съвет не е взета под внимание държавната политика по отношение на общинските лечебни
заведения, националната здравна карта, кадровата обезпеченост и др.;
5.Могат ли така поставените въпроси да бъдат променени?
Комисията стигна до извода, че трябва да се проведе обсъждане на въпросите
след като изслушаме компетентни юридически и инженерни анализи и становища
на възможностите за постигане на целите.
Не на последно място, трябва да се има предвид, че даваме становище още преди
компетентен орган да се е произнесъл за резултата от служебната проверка на
подписката.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и
сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“.”
Изказване на Кръстю Кръстев-председател на ПК ”Обществен ред и сигурност,
борба срещу корупцията, сигнали, жалби и предложения на граждани“
„ПК „Обществен ред и сигурност, борба срещу корупцията, сигнали, жалби и
предложения на граждани” не приема предложението от Инициативния комитет за
произвеждане на местен референдум в Община Провадия с 0 гласа „за”, „против”-4,
„възд.се”-2 с мотива, че вносителите са внесли предложението без достатъчна
обосновка за икономическо развитие и със съмнение за незаконосъобразност.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на кмета на община Провадия и той да изрази становище. Последен
ли? Давам думата на юристите на ОбС Провадия да прочетат становището си. Вие също
имате становище. Да, съгласен съм, но също имате становище. Консултирали сте ОбС.”
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Изказване на Галина Георгиева-юрист ОбС Провадия
„Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Представители на Инициативния комитет и граждани, всички присъстващи в
залата,
Становището ни, в него подробно сме изложили мнението си, относно
законосъобразността на направеното предложение, като категорично твърдим, че
същото е незаконосъобразно по две основни причини. Първата е, защото въпросите не
са, всъщност това е една причина, въпросите не са от компетентността на местния
орган. А това е задължителна предпоставка, за да може да бъде проведен референдум.
Казвам тези неща, за да Ви представя в съкратен вид дългото становище, което сме
изготвили и което, всъщност има за цел да подпомогне работата на общинските
съветници.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Кметът на общината? Аз също имам становище, което ще прочета. След което
ще дам думата на кмета, на водешата комисия за решението, тогава на кмета и на г-жа
Кадрия Мехмед.”
Изказване на Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становище от Христо Драгомиров Гичев-председател на Общински съвет
Провадия, относно: Предложение за произвеждане на местен референдум от ИК с
правно основание чл.27, ал.1, т.3 от ЗПУГДВМС и следните поставени въпроси:
1.Подкрепяте ли Солени Минерални бани Провадия да бъдат възстановени с
функция „за балнеолечение”?
2.Подкрепяте ли единствената болница в Провадия - Многопрофилна болница за
активно лечение „Царица Йоанна” Провадия да бъде запазена и възстановена във вида и
от 2010 г. - с Родилно и Хирургично отделение?
Лично, като гражданин, подкрепям идеята за провеждане на местен референдум,
защото пряката демокрация е начин да се осъществява реален граждански контрол, да
се засили увереността на хората в способността им сами да определят своето бъдеще, но
за съжаление ще гласувам „възд.се” предложението за провеждане на местен
референдум с така формулираните от ИК въпроси, по следните съображения:
Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.1 и 2 от ЗПУГДВМС - Местен референдум се
произвежда в община, район или кметство за пряко решаване на въпроси от местно
значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местно
самоуправление в случая на общинските съвети, като чрез местен референдум не могат
да се решават въпроси: на общинския бюджет; относно размера на местните данъци и
такси и на правилата на вътрешната организация и дейност на общинския съвет.
Двете находища на минерална вода са публична държавна собственост, съгласно
разпоредбата на чл. 14 от Закона за водите. С решение №42/08.02.2011 г. на Министъра
на Околната среда и водите, находище за минерална вода Провадия /Ерека/ е
предоставено за безвъзмездно ползване на Община Провадия за срок от 25 години, а с
решение №646/05.10.1999 г. на Министерски съвет, концесията за добив на каменна сол
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от находище Мирово е предоставена за срок от 30 години на „ПРОВАДСОЛ” ЕАД. За
балнеолечение е необходимо смесване на водите и от двете находища, но въпроса
относно концесията на находище „Мирово” е от компетентността на Министерски
съвет.
Редът за откриване на центрове за балнеолечение е регламентиран в Наредба №2
от 29 януари 2016 г. за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен /Медикъл
спа/ Център”, „Спа Център”, „Уелнес Център” и „Таласотерапевтичен Център”,
издадена съвместно от Министъра на здравеопазването и министъра на туризма, като
съгласно чл.3, ал.8 такива центрове се създават от лечебни заведения по чл. 8, ал.1 т.2 и
чл. 9 ал. 1 от Закон за лечебните заведения, които осъществяват медицинската дейност:
„Физикална терапия и рехабилитационна медицина”. В случаите, когато центровете
използват за дейността си минерална и друг вид вода от конкретен водоизточник,
следва да имат издадено съответно разрешително по реда на Закона за водите, което
вече както казах не е от компетентността на Общински съвет.
По отношение на втория въпрос: Потребностите на населението от достъпна
болнична медицинска помощ се определят на териториален принцип чрез Национална
здравна карта, която се изработва въз основа на Областна здравна карта. Без да
навлизам в конкретиката на сложната административна процедура за разкриване на
нови отделения към МБАЛ „Царица Йоанна Провадия” ЕООД, ще отбележа, че това не
е от компетентността на ОбС Провадия, тъй като такова разрешение се издава от
Министъра на здравеопазването, съгласно чл.46, ал.2 от Закона за лечебните заведения.
Утвърдени са и медицински стандарти за извършване на всяка конкретна медицинска
дейност.
Доводите на г-жа Мехмед, като представляващ ИК, че Общинския съвет е взел
решение за закриване на двете отделения на болницата през 2010 г. са несъстоятелни.
Хирургично и родилно отделение са закрити в резултат на провежданата национална
политика в областта на здравеопазването и въз основа на изработената Областна
здравна карта за област Варна. Тогава действащия Общински съвет е положил
максималните услия в рамките на правомощия си, като с Решение №37-524 от
30.06.2010г., е изразил и несъгласието си със закирване на двете отделения, настоявайки
да бъдат преосмислени критериите за определяне на нива на компетентност на
болниците, съобразно реалните здравни потребности на населението и географските,
инфраструктурни и други специфики на облсужвания район. За съжаление тези усилия
са останали без резултат. Изключително популистки звучи твърдяното, че общинските
съветници поставят пестенето на пари над здравето на хората, напротив - всички ние
разбираме, че човешкото зрдаве и живот не се оценяват в пари. Като юрист, вярвам във
върховенството на закона, една от основите на демокрацията, или както се казва „Лош
закон, но закон”. И именно заради това със съжаление ще гласувам „възд.се”, тъй като
считам, че така формулираните от вносителите на предложението за провеждане на
местен референдум въпроси не са от компетентността на Общински съвет Провадия,
поради което немогат да бъдат решени чрез провеждане на местен референдум.
Направил съм си труда да извадя това решение №37-524 и мога да го зачета
дословно, като същото гласи: На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.13 от ЗМСМА, Общински
съвет Провадия:
41

1.Изразява своето несъгласие с предвиденото в проекта на Областна здравна
карта на Област Варна закриване на отделенията по хирургия, акушерство и
гинекология, както и на отделението по физикална и рехабилитационна медицина в
„МБАЛ Царица Йоанна-Провадия” ЕООД.
2.Настоява за преосмисляне на критериите за определяне на нива на
компетентност на болниците, съобразно реалните здравни потребности на населението
и географските, инфраструктурни и други специфики на обслужвания район.
3.Декларира, че ще направи всичко, което е в рамките на неговите компетенции за
нормалното функциониране на „МБАЛ Царица Йоанна-Провадия” ЕООД във вид,
структура и обем, гарантиращ на своите граждани равнопоставеност и достъп до
своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ.
Решението е по докладна записка №1345 от инж.хим.Георги Янев-кмет на община
Провадия, относно постъпила докладна записка от д-р Ангел Атанасов Ивановуправител на МБАЛ „Царица Йоанна - Провадия” ЕООД от заседание, проведено на
30.06.2010 г.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Давам думата на Дамян Неделчев-председател на ПК “Икономическо развитие на
общината и общинска собственост“, която беше определена, като водеща комисия да
прочете изготвения проект за решение.”
Изказване на Дамян Неделчев-председател на ПК “Икономическо развитие на
общината и общинска собственост“
„Относно: Предложение с вх.№891/23.01.2016 г. от Инициативен комитет за
произвеждане на местен референдум в Община Провадия
Уважаеми общински съветници,
ПК „Икономическо развитие на общината и общинска собственост“, като водеща
комисия, на свое заседание, проведено на 20.02.2017 год. се запозна със становищата на
постоянните комисии. С оглед на предложените становища и мотивите на постоянните
комисии предлагаме следния проект за решение:
На основание чл. 21, ал.1, т.20 от ЗМСМА и чл.30, ал.3, ал.6, чл.33, ал.1 от Закона
за прякото участие на гражданите в държавното управление и местното самоуправлене,
Общински съвет Провадия:
1.Отхвърля предложението за произвеждане на местен референдум с въпроси:
„Подкрепяте ли Солени Минерални бани Провадия да бъдат възстановени с
функция „За балнеолечение”? и „Подкрепяте ли единствената болница в Провадия –
Многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна” Провадия да бъде
запазена и вазстановена във вида й от 2010 г. – с Родилно и Хирургична отделение?”
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Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Становища, изказвания на общински съветници във връзка с предложението от
Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум? Д-р Гочев, заповядайте.”
Изказване на Иво Гочев
„Уважаеми г-н председател,
Уважаеми колеги,
Уважаеми гости в залата,
Изцяло подкрепям становището на комисиите, че разкриването на хирургично и
родилно отделение към МБАЛ „Царица Йоанна” Провадия и Минерални бани във вид
на балнеолечебница не са от правомощията и от финансовите възможности на Община
Провадия. Това от една страна. Преди да кажа най-важното, искам да отговоря, на
предишната сесия г-жа инж.Мехмед зададе реторичния въпрос - Как може ОбС да
закрива отделения, да не може да ги открива? Сега видяхте, че ОбС. Аз съм член на
Областната здравна комисия от няколко години и съм свидетел на всички тези гаври,
които прави държавата с общинските болници. Просто беше отнето разрешителното,
въпреки че Областният управител, не си спомням кой беше тогава, застана зад
решението на ОбС. Проф.Анна Мария Борисова беше категорична, че ще закрие
хирургичното отделение и АГ отделението, не родилно. Само гинекологичната част на
АГ отделението, поради това, че не може в ХХІ век да има хирургии от първо ниво на
компетентност. Тя донякъде е права, въпреки че когато се взимат такива решения
трябва да се съобразява и с това, че хайде Провадия е на 50 км. от Варна, но зад
Провадия още на 50-60 км. има други населени места. Някои неща можеха да се правят
в нашата хирургия, но какво направиха. Като видяха, че по този начин са уязвими,
просто наредиха на ХЕИ Варна. ХЕИ Варна закриха двете операционни, като казаха, че
не отговарят на хигиенно-епидемиологичните условия за съществуване на хирургия.
Последва решение на Министъра на здравеопазването, с което отне разрешителното за
дейност. ОбС беше изправен пред дилемата или да ги остави тези двете отделения, да
четат вестници например или да чоплят семки и да получават заплати, защото без
разрешително за дейност нямат право да работят или просто да ги закрие отделенията,
като предложи на всички служители да започтнат работа, махайки пенсионери, които са
на възраст, а другите си намериха всичките работа във Варна.
Как става откриването на тези отделения? Управителят на здравното заведение
трябва да отиде при министъра на здравеопазването с молба да бъдат разкрити
хирургично и родилно отделение, носейки със себе си хигиенно-епидемиологично
заключение на ХЕИ, че болницата разполага с необходимия сграден фонд, разрешение,
пак от ХЕИ, че този сграден фонд е оборудван с необходимото оборудване за
хирургична дейност и становище на РЗИ, че тези отделения са окомплектовани,
съгласно добрата медицинска практика с необходимия медицински персонал. Което
означава - строеж на нов хирургичен блок, тъй като старият хирургичен блок е
затворен от ХЕИ, който повече никой няма да го разкрие. Вече тази апаратура, която не
е работила седем години е абсурд да бъде преместена и монтирана наново, защото тя
вече е ръждясала тотално. Трябва да се купува нова апаратура. Това нещо да кажем, че с
половин милион или малко повечко може да се направи. Проблемът ще бъдат кадрите,
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защото заплатите в нашата болница са много ниски и никой няма да дойде от Варна, за
да работи тук в Провадия за тези заплати. Ако се мине на варианта на тях да им се дадат
по-високи заплати, мога да ви гарантирам, че само след един месец няма да има
болница, тъй като всички ние ще напуснем болницата. Няма да позволим едни лекари
да взимат по две хиляди лева и да се чудят какво да правят, други да вземат по
седемстотин лева и да се късаме от работа, защото аз ви гарантирам, че двадесет
хилядна община е абсурд да захрани хирургично и родилно отделение с необходимия
брой пациенти. Направо е идиотско това, което го говоря, но такъв ни е законът. Ние
сме по Търговския закон и едно отделение трябва да се издържа. Никой не мисли за
хората. Никой не мисли, че трябва да се пътува с линейки до Варна, че трябва да се
издържат отделенията. Другите отделения, за съжаление, също вече трудно се захранват
с пациенти, защото населението прогресивно намалява, затова общината подпомага
дейността на болницата, защото ние все по-трудно и по-трудно вече намираме
пациенти. Дори за тези специалности, които са от вътрешния сектор. Това нещо ще
бъде воденичния камък, който ще удари цялата болница. Аз съм категоричен.
По отношение на балнеолечебницата беше казано, че там става въпрос. Там са
двама частници. При положение, че милионерите в България се увеличават средно с над
сто души и нито един досега не е изявил желание да прави нещо, да инвестинара нещо,
означава, че най-вероятно инвестициите, които биха се вложили няма да са рентабилни.
Въхреки всичко, обаче, казано до тук, имайки предвид, че в Провадия, аз съм говорил и
с възрастни хора тук петдесет, шестдесет години референдум не е правен. Знаете, че
допитването до хората е най-висшата демокрация. Или ще сме демократи, или няма да
сме демократи. Затова аз съм склонен да уважа труда, който е направил инициативния
комитет. Склонен съм да уважа и мнението на тези наши хиляда души, които искат този
референдум. И аз ще го подкрепя референдума. Нека се проведе, но заявявам найкатегорично, че ако трябва за реализиране, ако референдумът е успешен и трабва да се
реализират средства от община Провадия за тези цели никога няма да гласувам „за”.
Никога няма да гласувам парите на провадийци да отиват за губещи дейности, от които
ще се възползват и други общини без да са участвали с една стотинка в това нещо,
защото ако тези пари от общината бъдат насочени натам това означава да няма вече
пари нито за осветление, нито. За нищо друго няма да има пари. И никога няма да
подкрепя това нещо, но иначе ще подкрепя референдума, като ще убеждавам хората да
гласуват „против”, защото това нещо не е нормално за нашата община.”
Изказвване на Димо Димов
„Уважаеми колеги,
Уважаеми граждани,
Нашето мнение на нашата група е вече известно от събранието в петък, но ще го
кажа още веднъж. Нашата група ще гласува „за” референдума. Ние не сме на мнението,
че демокрацията ни е отнела много. Всъщност много ни е дала. Дала ни е
референдумите, местните. Много добре. Сигурно всички са гласували еднакво, нали?
Да. Знаем ги тези референдуми. Ще Ви кажа защо нашата група е взела такова решение.
Ние сме го консултирали с министрите от нашата група, от бившия кабинет. Имаме
зелена светлина. Смятаме, че няма нужда. Решението не е за болницата да се строи ново
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хирургично отделение, да се инвестират големи пари. Просто, както беше изтъкнато,
едно от решенията е да стане филиал на варненска болница „Св.Марина”, „Св.Анна”.
Специалистите реално от два болници ще станат една и специалистите от Варна ще
пътуват дотук. Не е толкова трудно. Отделенията ще си водят във Варна. Хирургия тук
няма да има. Няма как да стане, но ще има специалисти. Нали не очаквате да оперираме
мозъци и гръбнаци тук в града? Няма да стане това нещо, но ще има болница и
специалисти. Държите да Ви оперират тук горе? Да. Но и това нямаме в момента. Само
да си довърша мисълта и ще Ви дам думата. Относно Минералните бани, също се
говори за милиони, за инвестиции, а решението може да е много елементарно.
Обявяваме едно публично-частно партньорство. Предоставяме терен. Предоставяме
данъчни облекчения. Обещаваме съдействие при изготвяне на документите. Терените,
аз, не виждам защо трябва да отчуждаваме терени, или да сме отчуждавали старите
Минерални бани от фирмата, която е собственик от много години. Това няма да се
случи. Реално могат да се прекарат тръбите дори и по реката да минат с минералната
вода. И това е. Общината става реално съсобственик в едно публично-частно
партньорство с 10, 20, 30% колкото се договорим. Дори общината да не печели от тази
дейност икономическият ефект от разкриването на къщи за гости, от работата на
ресторантите, на кафенетата, на туристическите обекти ще е достатъчно добър. Няма
нужда общината да излиза на голям плюс от самите бани. Те са просто магнита, който
ще привлече цялата дейност. Това е нашата позиция. Ние смятаме да гласуваме „за”.
Това да е просто, този референдум да е нещото, което ще бутне лекичко
администрацията да започне да мисли и да действа към решаване на тези два въпроса.
Това е.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Аз искам само да вметна: При публично-частно партньорство на нас не ни е нужен
референдум. Аз ще гласувам с двете си ръце „за” публично-частно партньорство. Само да
има инвеститор в Провадия. Тогава не ни трябва референдум. Да, на сбирката, която беше
направена в петък, действително говореха екс министрите за публично-частно
партньорство или за частен инвеститор. При тази ситуация на нас не ни трябва
референдум. Аз смятам, че всички присъстващи общински съветници ще гласуват „за”,
защото наистина това ще спомогне за развитието на Община Провадия. Ще се разкрият
работни места. И не само това. Ще ни стимулира и туризма. По вторият въпрос, който
казахте Вие, по принцип, доколкото знам, г-н Димов, сте юрист? Да. Другият въпрос,
който Вие казахте за филиал или да станем клон на болница във Варна. Това става с
желанието на голяма болница, нашата болница, да стане техен клон. Клон се разкрива по
Търговския закон. Аз също съм „за”, но както казвате Вие пак ще трябва да си водим
болните във Варна, а тук да имаме болница. Тогава не мога да съглася. Това е мое мнение.
За мен здравеопазването трябва да бъде на високо ниво. Моите родители също са в
Провадия. Аз също искам да бъдат лекувани в болницата, имаме и стари хора и виждам
как ги разтоварват, извинявам се за грубия израз, но е точно така, на моста на Девня. За
мен това е неприемливо.Точно, затова казвам, че ние трябва да намерим решение и ако се
интересува някоя болницата, да станем клон или филиал, аз ще гласувам „за”. Тогава
референдум не ни трябва. Благодаря.
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Г-н Николов. Нека да се изслушваме.”
Изказване на Диан Николов
„Уважаеми колеги и аз искам да взема отношение по този въпрос. С кратък увод с
една история. Преди доста години един физик забелязал, че около проводник, по който
тече електрически ток магнитната стрелка се отклонява. Той публикувал този труд. Така
той открил електромагнетизма. Тогава колеги негови го попитали: Хубаво. Каква е ползата
от това неща? Отговорът му бил с въпрос: А каква е ползата от новороденото?
Скъпи съграждани,
Колеги,
Както виждате градът, малко по-малко си отмира. Разберете го това. Ще ни бъде
отнето и последното, за да можем да помечтаем малко. Персонално аз ще подкрепя
референдума, поради лични причини, извън мотивите на групата, като политическа
партия. За мен е важно, първо, веднъж завинаги този въпрос, Минерални бани и болница,
да получи някакъв краен отговор за възможността да съществуват тези обекти. Искам да
видя гражданите, които непрекъснато говорят за откриване, изразяват своята гражданска
позиция доколко ще излязат и да подадат своя вот. Каква активност ще има? Това е
първото. Второто. Предходно говорещите, включително тези, които дадоха становища на
комисиите ни показаха - защо не може да има такъв референдум и защо не могат да
съществуват тези два обекта. Но, ще ни прощавате, но ние напрактика няма как да знаем
какво би се случило след като не тръгнем по един път. Мен персонално не ме притеснява
дали е законосъобразно или не. В крайна сметка, има си институции, които ще кажат Може ли да ходите по този път или не можете? Тук, преди два часа, гласувахме докладна,
която бе върната поради незаконосъобразност. Има си съответните инстанции, които ще
кажат. Аз искам да проверя, докъде можем да стигнем в тези начинания, за да можем един
ден да кажем „Да. Ние - като граждани, като общински съветници се опитахме. Нещата
стигнаха дотук. Не станаха заради това, заради това, заради това.”
Аз, заради това, апелирам към Вас да подкрепим тази докладна. Да покажем
гражданската си позиция. Нека да не забравяме, че хората ни гледат. По отношение на
това, че евентуално ще има един голям разход, неоправдан, наша колежка, общински
съветник, изказа мнение в личен разговор, че не е проблем - ние, като общински съветници
да се включим безплатно, да апелираме и наши хора от партиите да се включат и те, да
дадат един ден труд, да помолим и хората от инициативния комитет също да излъчат
такива хора. Да работят един ден безплатно в името на града. По този начин ние можем да
намалим този разход. Това е. Благодаря Ви за вниманието.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Неделчев, заповядайте.”
Изказавне на Дамян Неделчев
„Уважаеми съграждани,
Въпреки че, на засединието на комисията, в която участвах гласувах „против”
референдума, сега заявявам, че ще го подкрепя. Само, че. Чакайте с „Бравото”. Чували ли
сте израза –„Излъгани надежди.” Надявам се, гражданите на Провадия и на общината да си
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дават ясна сметка, че както някои от колегите със сигурност на сто процента е казал, че
всички провадийци ги искаме тези неща, начинът, по който се опитваме да ги реализираме
е невъзможен. Защото д-р Гочев обстойно обясни. Аз ще го кажа по-кратичко. В
здравеопазването политиката на държавата е да закрие малките болници. Д-р Неделчев е
тук, д-р Гочев, могат да Ви обяснят цветно. Много са начините, като стигат до най-долните
варианти във вулгарния смисъл на думата т.е. при такава държавна политика ние чрез
решение на ОбС не можем да постигнем това нещо. Не е във финансовите ни
възможности. Плюс това държавата се бори против тази малка община. За съжаление, по
моя преценка, същото се е случвало и преди 1989 г. Държавата е водила политиката.
Местната политика, така че Варна да изсмуква всичко, което не е било в другите окръзи и
общини. Осемдесет години горе долу народът ни не е бил питан за това как иска да живее.
Ние сме нормални хора. Предполагам, че повече колеги ще гласуват за провеждането на
местен референдум, но трябва да си даваме ясна сметка: Какви са реалностите? Какво
очакваме? Как да го постигнем? Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания на общински съветници има ли? Г-н Илиев,
заповядайте.”
Изказване на Ивайло Илиев
„Уважаеми съграждани,
Колеги,
Каква промяна? Какво нещо? Шашнат съм. Чухте по време на изчитане на
сатновищата как се е гласувало. Имаше едно единствено гласуване „за”. Това гласуване
беше моя милост. През цялото време ни се обясняваше колко е незаконно. Как били
незаконни въпросите, как сме нямали право да решаваме. Посочва ни се, тук ще цитирам
„Нямаме право да решаваме въпроси на общинския бюджет.” Питам: Кой иска да решава
въпроси на общинския бюджет? Това не е въпрос от общинския бюджет. Ние не казваме
на кмета в бюджета къде какво да слага. Ние в момента говорим за съвсем различни неща.
Не решаваме въпроса също за размера на местните данъци и такси. Също така не решаваме
въпроса, касаещ правилата за вътрешно организация на ОбС. За какво става въпрос? Кой е
въобще споменал, че става въпрос за частните сгради, които се намират в района на
Минерални бани? Кой говори за тях? Те са частни сгради. Както има частни сгради в
района на Минерални бани, така има частни сгради и около района на Минерални бани.
Кой говори за строителство на Минерални бани? Никой. За какво става въпрос? Тук става
въпрос дали хората ще подкрепят да започне работа в дадена насока. А каква е насоката?
Възстановяване на нещо, което е съсипано от много години. Никой не казва, че общината
трябва да го строи. Общината трябва да създаде условия. Какво имам предвид - условия?
Инфраструктура. Създайте условия и инвеститорите сами ще дойдат. Доведете водата,
доведете електрозахранването. Облагородете парка, който до преди месеци, вече се
отказах, сесия през сесия, постоянно питах: Кога ще бъде окосен паркът? Кога ще бъде
почистен? Кога ще бъдат изчистени алеите? Може би от четири, пет години насам се
занимавам с този парк. Аз съм израснал в този парк. Паркът е изоставен безобразно. За
Минерални бани толкова.
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Искам само да Ви зачета няколко реда от План за развитие на Община Провадия
2014-2020 г. Записано е: Само да ми се отвори файла. „Запазването на съществуващите
отделения в болницата и при възможност възстановяване на хирургично, акушеногинекологично отделение и отделенията за анастезия в МБАЛ „Царица Йоанна”
Провадия и привличане на необходимия медицински персонал. Обновяване и
модернизиране на медицинската апаратура, специализирания транспорт за медицинска
помощ чрез проекти по различни Оперативни програми. Разкриване на нови
стоматологични практики. Създаване на кабинет за неотложна медицинска помощ.
Стимулиране на фармацевтичните и т.н.” Това е Планът за развитие на Община
Провадия 2014-2020 г. Лоша е снимката, за това трудно се чете. Ние сме го заложили и
сега ни е страх да попитаме искат ли хората да го направят. Аз не виждам нищо лошо да
ги попитаме, макар че предварително знам какъв ще е отговора. Аз също искам.
Омръзна ми да ми обясняват как не стават нещата. Как нямало пари. Как това не било
възможно. Как било противозаконно и т.н. Все още, може би, съм под въздействието на
емоциите от предходната докладна. Изчетох редица нарушения на определени членове,
неспазени. Нямаше никакъв смисъл. Просто никой не се съобразяваше със закона. Сега
в случая искате да ме убедите, че това нещо е незаконно. Кое му е незаконното, че
искаме да попитат? Какво има да попитат? Кое ни задължава с подкрепяне?
Подкрепяме. Който не подкрепя, няма да подкрепя. С какво ще се задължи община
Провадия след като разбере резултата от този референдум. С какво? Да строи ли?
Никой не иска да се строи. Това е, за мен, чисто социологическо проучване на база, на
което общината, като разбере резултата и предполагам какъв ще е, с извинение, трябва
да си стяга гащите за работа. Благодаря.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, г-н Михалев, заповядайте.
Изказване на Йордан Михалев
„Колеги, общински съветници
Г-н кмет,
Уважаеми съграждани,
Г-н Николов, извинявам се, че ще си позволя да цитирам, мисля, че той беше прав
за хубавите мечти. Да, това е хубаво. Да се възобнови Минерални бани. Хубаво е. Да се
разкрият съответните отделения. Това е хубаво. Да попитаме хората – също е хубаво.
Но трябва да си дадем и друга сметка. Т.е. и нещо друго. Кой ще плати сметката?
Първо, на мен в момента не ми е ясно и очаквам общинска администрация да кажеЕвентуално колко ще струва провеждането на референдума? За да знаят нашите
съграждани, че в резултат на предложението на Инициативния комитет какъв ще бъде
текущия разход само за провеждане на референума. След това. Тук преждеговорещите
казаха - общината няма да строи, няма да влага пари. Добре и аз съм съгласен. Но не
бих подкрепил нещо, ако трябва провадийския данъкоплатец да извади пари под
някаква форма - дали ще бъде самооблагане или трудодни да плати за създаването на
тези две структури.Тогава, след като общината няма да инвестира, това бяха
предложенията и съответно констатациите. Кой ще плати? Инициативният комитет ли?
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Извинявай. Инициативният комитет. Ще имате възможност да ми отговорите после.
Извинявайте. Може ли да не се прекъсваме. След малко ще ми отговорят, но не Вие.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Моля, нека да се изслушваме. Да спазваме добрия тон.”
Изказване на Йордан Михалев
„Нивото на комуникация говори за ниво на възпитание и отношение към всички
останали. Хубаво ще бъде Инициативния комитет да каже такива публично-частни
партньорства. Наслушали сме се на много обещания. Да, обещаха на учителите два
пъти заплатите. Аз тридесет години чакам може да дочакам светлото бъдеще. Да се
върнем по същество. Има ли ясна представа, бизнес проект, модел, по който евентуално
тази хубава идея ще се реализира? Защото, ако няма бизнес проект наистина ние ще си
помечтаем. Аз съм съгласен да продължим хубавата мечта. За мечти пари не вземат.
Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания на общински съветници има ли? Вашето
становище или после? Добре. Г-жо Мехмед, заповядайте. Добре. Г-н Филев,
заповядайте, след което г-жа Мехмед.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми г-н председтел,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Наистина, въпросът е сериозен. Първо, искам да поправя Инициативния комитет,
че Минералните бани не са затворени 2004 г. Най-малкото това следва да се знае. Ако
знаете коя години? Може да кажете.
Въпросът има два аспекта, двата въпроса-законосъобразност и целесъобразност.
По отношение на законосъобразността на първия въпрос е ясно. ОбС не е
компетентен да се произнесе за терените и на Минерални бани, строени 1962 г., и на
Солените бани, строени 1923 г. - те са частни. Разпореждането със солното находище.
Също е извън компетентността на ОбС. Там е компетентен Министерски съвет. По
отношение на финансирането. Ясно е, че от собствения бюджет община Провадия не
може да извади средства. Другият вариант е поемане на общински дълг. Това става по
Закона за публичните финанси, който е специален закон. Там има определен процент.
Всяка община какъв кредит или публичен дълг може да поеме. С една дума, и кредит не
може да изтегли ОбС. По отношение на целесъобразността. Може да се определи терен,
до който да се отведе водата. Както казват някои от съветниците, водата трябва да се
отведе там. Ако мястото е в парк Минерални бани, който е общински, общият
водопровод, който трябва да се изгради е два километра и половина от минералния
водоизточник и пет километра от „Провадсол” плюс две помпени станции и плюс
средствата, които трябва да се платят за обезщетения на собствениците на имоти за
правото на преминаване. Вече при закарването на водата дали и кой ще строи нови
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сгради, лечебната част е друг въпрос. Но общината, за да направи довеждащата
инфраструктура пак трябва да тегли кредит. Пилотната програма „Минерални води”,
която беше основно за термални води задължаваше – всяка община, която кандидатства
да докаже с бизнес проект, че съответното инвестиционно предложение ще има
възвръщаемост в рамките на десет години. Средната цена на метър водопровод без
ДДС, референтна, от която започват тръжните процедури е 135 лв. на метър. Сложете и
ДДС, и помпените станции, и средствата за обезщетения. По отношение на
оперативните разходи. Ще Ви информирам, това, което разбрах на комисии, че
Инициативния комитет не знае. През 2003 г. Община Провадия, след като беше
получила порутения сграден фонд от Областна управа, създаде дружество
„Провадийски солени минерални бани” 66% собственост на „Българска солна компания
Канотранс” и 34% на Община Провадия. Подготовката на бизнес плана доведе до това,
че не можаха да се осигурят средства за извършването на дейностите, за които беше
създаден. Имайки предвид, че към него момент общината щеше да даде сградния фонд
безвъзмездно. Щеше да е апортна вноска, а партньорът трябваше да осигури съответно
инвестиция за ремонт на лечебната част, на хотелската част, възстановяване на
водопроводите. След като бизнес проектът не беше приет от съответните банкови
институции, дружеството през 2007 г. е ликвидирано и му е сменен предмета на
дейност. Още преди дванадесет, тринадесет години този вариант за партньорство е
мислен и е направен опит да се реализира. Същественото за лечението, което се е
извършвало за баните в Провадия е, че се е смесвала солена с минерална вода и тази
вода се е подгрявала. Това е много сериозен разход. Всеки от Вас може да направи
сметката при сто посещения на ден, при двеста посещения на ден. Средно сто литра
вода трябват за лечебните процедури на един човек. Ако са сто, десет тона вода трябва
да се подгрее до 35-36 градуса, ако са двеста посещения - двадесет тона вода. Сметките
са ясни.
По отношение на втория въпрос. Община Провадия се старае и помага лечебното
заведение максимално, според възможностите си. Тази година за лечебното заведение
има заделени двеста хиляди лева от бюджета и още сто двадесет и осем хиляди лева в
резерва, които се пазят за това, ако проектът, който е внесен в Националния
доверителен еко фонд бъде утвърден за мерки за енергийна ефективност на лечебното
заведение да имаме средства за собственото участие. Това са близо триста и тридесет
хиляди лева за една година. Много пари са. Тук се говори за единствения вариант за
спасение на болницата. Не говоря за разкриване на АГ отделение, на хирургия, а за
спасение. Това е наистина дружеството да стане филиал, за да може да му се отворят
вратите към всички клинични пътеки и да може да се ползва от специалисти от
голямото лечебно заведение. Още в самото начало на първия мандат, когато бях кмет,
имаше решение на ОбС и аз бях упълномощен да проведа разговори с проф.Красимир
Иванов. Той беше директор на „Св.Марина” Варна. Постигнахме договореност
лечебното заведение да стане филиал. Към него момент и министъра на
здравеопазването афишираше такава политика. Малките общински болници да стават
филиали на големи окръжни болници. Поисках среща с министъра и такава не се
осъществи. Това беше единствиният министър от първото правителства но ГЕРБ, с
който аз не можах да осъществя контакт. Министърът на здравеопазването. И сега, и в
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този Общински съвет миналата година при критичната ситуация проведохме среща с
проф. Игнатов, който е сегашния директор на Терапията т. нар. в разговорния език, но
той вече не иска да сме филиал. Иска даване възможност да ползваме техните
специалисти, но под формата на консорциум, което е различно от филиал. Както
преждеговорещите казаха, наистина, болницата е затворена с решение на министъра и
на Здравата каса. Когато спрат финансирането няма как да просъществува една
болница, ако не вземат срадства от Националната здравно-осигурителна каса. Всички
частни болници основният им приход е от НЗОК. Хипотезата ние да крепим болница,
която не се финансира от НЗОК това е абсурдно. Няма как да стане. Още повече, че
нашата болница се казва Общинска болница, но тя изпълнява функциите на Ройонна
болница. Лекуват се пациенти от Дългопол, Ветрино, Вълчи дол и Суворово,
включително. Няма как със средствата на провадийския данъкоплатец ние да
дофинасираме лечението на всички тези хора. Това е ангажимент на държавата, защото
всички тези хора си плащат здравните осигуровки и данъците. Личното ми мнение, за
да не съм обстоятелствен е, че въпросите не са от компетентността на ОбС. В този
смисъл те са незаконосъобразни. На втори план оставям целесъобразността.
Слушайки дебатите в ОбС, аз ще изпълня всяко решение на ОбС, включително и
за провеждане на референдум, с ясното съзнание, че ние ще зададем въпрос, на който
знаем отговора. С още по-ясното съзнание, че почти нищо няма да свършим за
решаването на тези два въпроса. Няма как да заделем средства от общинския бюджет в
размера на милиони и няма как да поемем публичен дълг, да изтеглим кредит. Даже и
да построим довеждащата инфраструктура по първия въпрос. Ще се случи това, което
г-н Николов каза. Ние ще разберем колко е активно нашето население. Той ме накара да
се замисля за характера на подписката. Има стотина подписа от Житница, стотина от
Славейково, като тези от Житница, знам от кмета, че са събирани в кметството. Голяма
част са от улиците в кв.Запад. Ако извадим сега, не съм убеден, но ще го направя след
заседанието, да видим колко са от Провадия, колко не са, но ще видим активността в
цялата община.
Някой каза - Колко ще струва? Г-н Михалев. Между 25 000-30 000 лв. при
положение, че ЦИК определи възнаграждение на членовете на СИК в размер: 40 лв. на
председател, 35 лв. на секретар и зам.-председател, 30 лв. на член. Такива са средствата,
определени за референдума в Трън с решение на ЦИК. Сега, последно разбирам, че в
неделя в Трън няма да има референдум.
Няма да влизам в тона на хората, които са тук. Единственото, което мога да кажа
е, че ОбС е в правото си да вземе всяко решение. Да подкрепи или да не подкрепи
предложението за решение, а администрацията ще изпълни всяко решение, което е
законосъобразно, разбира се. Защото решението, както г-н Николов каза, подлежи и на
контрол от страна на Областния управител. Подвикванията от страна на хора от залата,
които са всеизвестни в обществото, като много активни и помагащи на обществото.
Приключвам.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-жо Мехмед, заповядайте.”
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Изказване на инж.Кадрия Мехмед-председател на Инициативния комитет
„И аз няма да влизам в тона на всички. Само, г-н Филев, въобще изказването ми
не беше насочено към Вас, а изцяло към общинските съветници. Обаче, нима кв.Запад
не са Ваши избиратели? Даже и да не са гласували за Вас, Вие нима нямате грижата към
тях? Нима този ОбС не е длъжен по някакъв начин да полага грижи? Не е допустимо с
такъм аргумент да представяте пред хората. Просто, не го виждам, не ми се вързва с
Вашия образ. Надявам се, поне, да се извините на хората. И това, което ние сме
преценили, като Инициативен комитет. На комисии на предното заседение беше дадено
становище и по нашето мнение за значението на въпросите. Искаме да направим леко
обръщение.
Уважаеми съграждани,
Днешната дата 21 февруари 2017 год. ще остане в историята на ОбС Провадия и
Община Провадия, като датата, на която гражданите на общината са поставили пред
своите избраници дилемата – Ще им позволят ли избраните от тях управляващи да
изразят свободно мнението си и виждането си за начина и посоката за развитие и
благосъстояние на Община Провадия? Или отново същите тези избраници, обяснявайки
как Минерални бани с функция „за балнеолечение” и нормално действаща болница не
може да има, ще порежат собствените си избиратели и ще му отнемат найдемократичното тяхно право за директна демокрация т.е. правото сами да решават. И
тук правя една скобка към г-н Михалев. Той каза, че не съм съгласен да бъдат давани
пари за референдум. Та това е нашето най-демократично право на гражданите да
участват в референдуми и допитвания. Има закон, относно това. И затварям скобата и
продължавам. Независимо днес какво ще е решението на този ОбС, защото
обръщението ни е към ОбС, а не към хората, които стоят от дясната ми страна,
представляващи, т.е. лявата ми страна, като представляващи общинска администрация.
Независимо днес какво ще е решението на този ОбС, ние от Инициативния комитет сме
убедени, че балнеолечение и нормално действаща болница в Провадия ще има. Един
ден Провадия ще узрее за това. Всички ние, гражданите на Община Провадия, сме
поставени в ситуация, в която са се намирали нашите предшественици през 1917 г.
Точно преди сто години е открит соленият минерален извор от младия войник Стоян
Събев на сегашната спирка Солна мина. Точно преди сто години нашите деди са
започнали изграждането от нулата на Минерални бани Провадия за балнеолечение.
Сега е наш ред. Надяваме се, след още сто години, нашите потомци да се отнасят с
уважение към това, което ще направим.
Уважаеми общински съветници,
Днес на 21.02.2017 г.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Март сме.”
Изказване на инж.Кадрия Мехмед-председател на Инициативния комитет
„Март, да, извинявам се, просто съм развълнувана от всички тези глупави
подвиквания тук към гражданите. Ами да, кв.Запад бил се подписъл. То и на мен ми е
интересно да проверим. И Житница се била подписала. Какво е лошото? Аз просто това
не го намирам.
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Днес, на 21 март 2017 г. това да се случи зависи от Вас двадесет и един общински
съветници. Днес темата не е природата. В природата загуби няма. Тя е всевишния
кръговрат на нещата. Водата ще се излива в земните недра и пак ще извира. Деца,
потомци на провадийци ще се раждат, макар и другаде. По-силните от провадийци ще
оцеляват, макар и в други болници. Днес темата е: Готови ли сте Вие, като общински
съветници да превъзмогнете егото на фигурата управляващ и да се доверите на
жителите на Община Провадия? И отварям скоба, макар и то от кв.Запад. Така както те
са Ви се довери. Вие сте поставени тук от тях. И да предоставите възможността хората
сами да изберат пътя на развитие на Провадия, и да започнете действия, съгласно
техните искания. Днес темата е: Дали общинските съветници нареждат на кмета или
кметът на част от тях. Днес темата е: Дали ОбС в този му състав може да застави
общинска администрация да работи за развитие на общината така както гражданите на
общината считат за най-просперитетно. Вместо да се преписват години наред програми
и стратегии. И, ако ми позволите, още едно отклонение. Тук, неотдавна в тази зала,
имаше половин правителство. Министър, бивш министър на регионалното развитие,
Лиляна Палова и бивш министър на спорта Красен Кралев и т.н. Неотдавна в театъра
бе гост виден наш общественик, актьор и няма да изреждам всички титли, с които може
да бъде наречен великият Стефан Данаилов. Всички те, макар и разнообразни по своята
политическа принадлежност, както и други държавници, общественици и граждани от
други населени места, извън Община Провадия, са обединени около желанието за
развитие на Община Провадия именно в тази насока. Всички те са обединени около
възмущението: Защо след като са налице такива природни дадености провадийци не
могат да се възползват от тях, най-малкото, за подобряване на здравния си статус? Не
става въпрос за печалба.
Уважаеми общински съветници,
Гражданите на Община Провадия са в пълен консенсус да бъде възстановено
балнеолечението на Минерални бани Провадия. Няма леви, няма десни. В тази идея
гражданите не са разделени на цветове. Няма червени, няма лилави, тъмносини или
розови. Молбата на Инициативния комитет е, ако я уважите и е към Вас, общинските
съветници, моля, отсега нататък не ни разделяйте. Моля, и Вие се обединете около тази
идея. Обединението правело силата. Това означава, че сега сме силни, обединени около
тези две каузи - Солени Минерални бани и болницата. Обединени около каузата за
здраве и каузата за бъдеща просперираща Община Провадия. Действително, възможно е
да има трудности при осъществяването на тези две мечти, както каза г-н Йорданов.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Йордан Михалев.”
Изказавне на инж.Кадрия Мехмед-председател на Инициативния комитет
„Йордан Михалев, извинявам се. Но кой от Вашите избиратели Ви каза, че ще Ви
постелем тук мек миндер. Надявам се, всички знаете значението на думата. Ако тази
администрация, в лицето на кмет и зам.-кмет, досега Ви казваха как не може да се
осъществят тези две каузи, е време да ги накарате Вие като общински съветници да
започнат работа в посока на осъществяването им. Хората искат да имат управляващи,
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които имат стратегия как ще станат нещата, а не от десет реки да се носи вода в
аргументирането как няма да станат. На комисиите аз изразих становище, че
Инициативния комитет е готов винаги да признае някаква грешка стига тази община,
тези общински съветници, и тази администрация да направят една крачка напред в
осъществяването на тези две идеи. Но до последно, виждате и становището на
комисиите са „за” отхвърляне на предложението. Дадените аргументи даже не са
носени от десет реки. Не са десет, нали. Недвижимостта била частна собственост. А
нашият аргумент е. Точно отстрани на тази недвижимост, която едно време тази
община предаде в частни ръце има над тридесет декара общинска собственост, така че
напълно е възможно. Никой не говори частната собстевност да става нещо. На всичкото
отгоре, паркът се казва Минерални бани. Гербът ни е с водата, с извора. След това, ОбС
не разполагал с правомощия спрямо природните ресурси, но ОбС разполага с
механизма да стопанисва природни ресурси. И, както тук една от комисиите се изказа,
той стопанисва единият от изворите. Не били въпросите от местна компетентност на
ОбС. И тук ще поправя председателя на ОбС. Ако не знаете историята на този ОбС,
моля, да се запознаете. Имаше една комисия, която предложи през 2010 г., в която
участваха и г-н Филев, и ако не се лъжа и г-н Диан Парушев, и други общински
съветници, които предложиха след актовете на ХЕИ Варна към хирургичното отделение
дадени стъпки към болницата. И в резултат на това, предполагаме, всичко се е случило.
Отделенията и хирургично, и родилно са закрити от този ОбС, независимо дали са
станали с акт на министъра. Минерални бани Провадия така както в момента я
представяте, като недвижимост е продадена с приватизация от този ОбС. Ние искаме да
направите Вие, като общински съветници, една крачна напред, независимо по какъв
начин това ще бъде изразено, за възстановяване на Минерални бани Провадия с
функция „За балнеолечение” и стабилизирането на тази болница и разкриването на тези
две отделения. Защото нашите родилки раждат по пътищата, раждат в линейките,
раждат вкъщи. Предложението е наше. Решението е Ваше. Предлагаме Ви, съвсем в
най-диалогичен тон, да поемете тази ръка от гражданите, която сме Ви я подали.
Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„ Г-н Михалев, заповядайте.”
Изказване на Йордан Михалев
„Колеги, съветници,
Г-н кмет,
Г-жо Мехмед,
Не ме цитирате правилно. Аз попитах: Каква ще бъде сметката, а не казах дали
съм съгласен да се провежда референдум или да не се провежда. След малко ще си кажа
моето и ще покажа. Що се отнася до внушението, че този ОбС е продал Минерални
бани. Това бяха Вашите думи. Това бяха Вашите думи. Този ОбС. Под този ОбС, аз
няма да влизам в диалог. Вас Ви изслушах.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Само ще помоля, нека да се изслушваме.”
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Изказване на Йордан Михалев
„Под термина – този ОбС, аз разбирам всички тези членове на днешния ОбС. И не
съм съгласен да ни вменявате на тук присъстващите общински съветници.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Дайте да се изслушваме. Ще Ви помоля да се изслушваме. Г-жо Мехмед, нека да
се изслушваме. Ще Ви дам право да отговорите на г-н Михалев. Нека да се
изслушваме.”
Изказване на Йордан Михалев
„Човек трябва. Благодаря за съвета. Нивото на водене на диалог говори за
интелигентност и начин на мислене. Благодаря Ви.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други становища, изказвания, има ли? Заповядайте, г-н Неделчев. Давам думата
абсолютно на всички.”
Изказване на Дамян Неделчев
„Ако може да се прави проста аналогия между инициативен комитет и подписали
се за такъв референдув, аз съм „против”.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Филев, заповядайте.”
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Уважаеми г-н председател,
Здравният статус на нашите съграждани може да се подобри още с нещо друго.
Преди време, до към 1995-1996 г. във всяко населено място имаше лекар. Помните
нали? Тогава имаше, обаче седемстотин раждания на година. Предната година са сто
петдесет и три в Провадия и още толкова във Ветрино и в Дългопол. За съжаление, с
триста раждания отделение не може да се финансира. Не може да го финансира и
Община Провадия. Ако има парите, добре, но ги няма. Поминакът. Поминакът на
Провадия едва ли е имал пет, шест процента осигурен от Минерални бани и
домуващите в къщите. Поминакът беше в двадесет и четири завода. В АПК, в ТКЗС.
Там беше поминакът. Със същият патос може да се проведе референдум да се
възстанови Консервната фабрика. АПК, което произвеждаше зеленчуците и плодовете.
Заводът за корабно обзавеждане. Неща все, които ги няма. Това, което не разбра
Инициативният комитет до момента е, че решението дали да има референдум явно се е
очертало много преди да започне заседанието. Д-р Гочев каза, че ще гласува, г-н
Николов, цялага група на ГЕРБ, д-р Неделчев каза. Наистина е важно да има законност.
Да има целесъобразност, обаче, също е важно. След като мине решението, както се
очертава да има референдум, ще се вземат и другите необходими решения. Ще видим
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какво ще кажат провадийци. Защото ще направя един аналог, без да коментирам
характера на подписката. Когато болницата имаше изключително сериозен проблем, за
една седмища бяха събрани четири хиляди подписа. Сега, аз знам кой и как събра
подписите тогава. Сега са хиляда и сто. Това показва. Не, то започна октомври месец.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Колеги, предлагам на Вашето внимание следния проект за решение, който е
предложен от водещата комисия за местния референдум: На основание чл. 21, ал.1, т.20
от ЗМСМА, чл.30, ал.3, ал.6, чл.33, ал.1 от Закона за прякото участие на гражданите в
държавното управление и местното самоуправление, Общински съвет Провадия:
1.Отхвърля предложението за произвеждане на местен референдум с въпроси:
„Подкрепяте ли Солени Минерални бани Провадия да бъдат възстановени с
функция „За балнеолечение”? и „Подкрепяте ли единствената болница в Провадия –
Многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна” Провадия да бъде
запазена и възстановена във вида й от 2010 г. – с Родилно и Хирургично отделение?”
Който е съгласен с този проект за решение, моля да гласува.
Чета го отново. Това е на водещата комисия проекта за решение. Отхвърля
предложението. Да, ще обясня. Нека да го изчета пак. На основание чл.21, ал.1, т.20 от
ЗМСМА, чл.30, ал.3, ал.6, чл.33, ал.1 от Закона за прякото участие на гражданите в
държавното управление и местното самоуправление, Общински съвет Провадия:
1.Отхвърля предложението за произвеждане на местен референдум с въпроси:
„Подкрепяте ли Солени Минерални бани Провадия да бъдат възстановени с
функция „За балнеолечение”? и „Подкрепяте ли единствената болница в Провадия –
Многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна” Провадия да бъде
запазена и възстановена във вида й от 2010 г. – с Родилно и Хирургично отделение?”
Който е „за”, моля да гласува. Който е „за” отхвърляне на предложението на
Инициативния комитет. Г-н Николов, това е решението, което е гласувано от постоянната
комисия. Проектът за решение от постояната комисия. Нека да ги доуточним, за да не се
объркат общинските съветници.”
Изказване на Диан Николов
„Г-н Гочев,
Ще ме извините. Моите умствени възможности са толкова и докато не се убедя в
това, което трябва да гласувам, ще го поискам да се повтори още няколко пъти. Мисля, че
стояхме тук няколко часа, г-н Гочев, нали, още пет минути не е проблем. Два пъти, но
искам категорично да се каже. Ние в момента какво гласуваме предложението, което идва
от страна на Инициативния комитет. Г-н Гочев, въпросът ми е към водещия.”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Г-н Гочев, моля, сега ще Ви обясня.”
Изказване на Диан Николов
„Г-н Гочев,
Присъствал съм на много, много други. Добре, какъв е проблемът?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
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„Добре. Ще обясня. Хайде да спазваме реда в залата. Гласуваме предложението на
водещата комисия. Проектът за решение на водещата комисия, който е следния. Разбрахте
ли? Гласуваме предложението на водещата комисия. Категорично го заявявам, че в
момента гласуваме проекта за решение на водещата комисия, който е следния: На
основание чл. 21, ал.1, т.20 от ЗМСМА, чл.30, ал.3, ал.6, чл.33, ал.1 от Закона за
прякото участие на гражданите в държавното управление и местното самоуправление,
Общински съвет Провадия:
1.Отхвърля предложението за произвеждане на местен референдум с въпроси:
„Подкрепяте ли Солени Минерални бани Провадия да бъдат възстановени с
функция „За балнеолечение”? и „Подкрепяте ли единствената болница в Провадия –
Многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна” Провадия да бъде
запазена и възстановена във вида й от 2010 г. – с Родилно и Хирургично отделение?”
Който е съгласен, в случая, ако се гласува със „за” – ще бъде отхвърлен
референдума. Ако се гласува със „за”, по принцип има мнозинство, ще приемем, че
отхвърляме референдума. Ако приемем „против”, ако гласувате „против” и има
мнозинство 11 общински съветници, ще има ново решение. Ще направим ново решение,
което ще е по Закона за прякото участие на гражданите в държавното управление и
местното самоуправление и оттам нататък ще Ви кажа какво ще правим. Г-н Николов,
просто исках да обясня. Просто влязохте в една полемика с д-р Гочев. Казах, че ще
поясня. Който е „за”, моля да гласува. Гласуване: „за” -1 , „против” -15, „възд.се” -4. Това
решение не се приема.
Проектът за решение не се приема.
Общинските съветници приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 – 347
На основание чл.21, ал.1, т.20 от ЗМСМА, чл.30, ал.3, ал.6, чл.33, ал.1 от
ЗПУГДВМС, Общински съвет Провадия:
Не приема проект за решение със следното съдържание:
1.Отхвърля предложението за произвеждане на местен референдум с въпроси:
„Подкрепяте ли Солени Минерални бани Провадия да бъдат възстановени с
функция „За балнеолечение”? и „Подкрепяте ли единствената болница в Провадия –
Многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна” Провадия да бъде
запазена и възстановена във вида й от 2010 г. – с Родилно и Хирургично отделение?”
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Това решение не се приема. Ще поискам почивка, да да мога да окомплектовам
документите. Подготвил съм документи. Ще има ново решение.
Ще Ви кажа нещо по ЗПУГДВМС, чл.30. Искам да ги обясня нещата, за да си
помислите, защото имаме още много работа. Този комплект с документи, който съм го
приготвил тук, трябва да бъде съгласуван с Вас.
Чл.30, ал.3 проектът за решение одобрява предложението за произвеждане на
референдум с въпроса или въпросите, по които трябва да се проведе гласуването, или
мотивирано отхвърля предложението.
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Ал.4. ОбС определя дата за произвеждане на референдум не по-рано от 45 дни и
не по-късно от 60 дни от решението за референдума.
Ал.5. на същия член. ОбС определя датата за гласуване в един почивен ден. При
постъпване на няколко предложения ОбС определя обща дата за произвеждане на
местен референдум.
Ал.6. С решението на ОбС по ал.3 се утвърждават и образците на книжата за
референдума.
Чл.33, ал.1 В решението си за произвеждане на местен референдум ОбС одобрява
разходите за организирането и финансирането от общинския бюджет за тази цел.
Ал.2.Кметът и общинската администрация осъществяват организационнотехническата подготовка на местния референдум.
Имаме още доста работа. Обявявам 15 минути почивка.”
Председателят на ОбС Провадия обяви 15 минути почивка.
Почивка /19.45 – 20.00 ч./
Кворум: 18 Общинските съветници Диан Николов и Димо Димов не присъстват в
залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„След почивката кворумът е осемнадесет общински съветници. Първа точка от
решението предлагам да бъде следната: На основание чл.21, ал.1, т.20 от ЗМСМА и
чл.30, ал.3, ал.6, чл.33, ал.1 от ЗПУГДВМС, Общински съвет Провадия: 1.Приема
предложение за произвеждане на местен референдум с въпроси:„Подкрепяте ли Солени
Минерални бани Провадия да бъдат възстановени с функция „За балнеолечение”? и
„Подкрепяте ли единствената болница в Провадия – Многопрофилна болница за
активно лечение „Царица Йоанна” Провадия да бъде запазена и възстановена във вида й
от 2010 г. – с Родилно и Хирургично отделение?”
Същевременно трябва да изберем и дата за провеждане на местния референдум.
Ще Ви помоля да дадете предложение за дата, на която да бъде местния референдум.
Г-н Филев, казва, че това е 14 май. Други предложения има ли? Моля, 14 май, г-н
Филев, нека да се обоснове защо предлага 14 май, като дата.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
Съгласно закона, дата, от вземането на решението, не може да бъде по-рано от
четиридесет и пет дни и не по-късно от шестдесет дни. Четиринадесети май е
последната неделя преди шестдесетия ден. Предлагам максимално дълъг срок от гледна
точка на това, че следва да бъдат отпечатани бюлетини, подготвен информационен
лист. Ако се наложи процедура по Закона за обществените поръчки, може да продължи
доста дълго. Те юристите ще видят кой тип процедура, но ако общината има над
двадесет хиляди лева подобни процедури, сигурно ще се отиде на открита продедура.
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Предлагам максимално дълъг срок. Между другото, той е една седмица след
четиридесет и петия ден и една седмица преди шестдесетия.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Други предложения? Нека да гласуваме предложението на г-н Филев
референдумът да бъде проведен на 14 май 2017 г. - в неделя. Аз го проверявах. 14 май е
в неделя. Който е съгласен с така направеното предложение, референдумът да бъде
проведен на 14 май 2017 г., моля да гласува.“
Кворум:20 Общинските съветници Диан Николов и Димо Димов влизат в залата.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„За г-н Диан Николов и г-н Димо Димов ще поясня, че в момента гласуваме
датата 14 май 2017 г. Който е „за“ нека да гласува. Гласуване: 19-„за“, „против“-0,
„възд.се“- 1. Датата е 14 май 2017 г.
На основание чл.30, ал.3 с решението на ОбС по ал.3 се утвърждават и образците
от книжата за референдума. Как ще е по-удобно? Комплектът с документи ето го. Ще го
зачета:
Приложение №1-МР – Избирателен списък;
Приложение №2-МР – Списък за гласуване с ПСИК;
Приложение №3-МР – Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари
хора и други специализирани институциии за предоставяне на социални услуги;
Приложение №8-МР – Удостоверение за дописване в избирателен списък по
постоянен адрес;
Приложение №9-МР – Списък на заличените лица;
Приложение №10-МР – Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в
избирателния списък;
Приложение №11-МР – Заявление за вписване в избирателния списък;
Приложение №12-МР – Заявление – Декларация;
Приложение №13-МР – Заявление за изключване от списъка на заличените лица
преди предаване на избирателния списък на СИК;
Приложение №14-МР – Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ
адрес;
Приложение №15-МР – Заявление за изключване от списъка на заличените лица в
изборния ден;
Приложение №16-МР – Декларация;
Приложение №17-МР – Удостоверение за изключване от списъка на заличените
лица;
Приложение №18-МР – Заявление – Декларация за издаване на удостоверение за
гласуване на друго място;
Приложение №19-МР – Удостоверение за гласуване на друго място;
Приложение №20-МР – Публичен регистър за издадените удостоверение за
гласуване на друго място;
Приложение №23-МР – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия;
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Приложение №27-МР – Удостоверение на ОИК;
Приложение №53-МР – Протокол за предаване и приемане на избирателния
списък;
Приложение №54-МР – Протокол за предаване и приемане на избирателния
списък за гласуване с подвижна избирателна кутия;
Приложение №55-МР – Протокол за предаване и приемане на избирателния
списък;
Приложение №57-МР – Протокол за предаване и приемане на книжа и материали
на СИК/ПСИК;
Приложение №62-МР –Протокол за предаване на сгрешени формуляри и приемане
на нов формуляр на протокол СИК/ПСИК;
Приложение №63-МР– Списък на лицата, получили копие от подписания протокол
за установяване на резултатите от гласуването;
Приложение №64-МР –Протокол за предаване и приемане на книжа и материали
на СИК/ПСИК за съхранение в общинската администрация;
Приложение №65-МР –Протокол за предаване и приемане на книжа и материали
от ОИК на ЦИК;
Приложение №66-МР – Образец на плик за гласуване;
Приложение №67-МР – Образец на бюлетина за гласуване в местен референдум;
Приложение №69-МР – Протокол на СИК в избирателна секция;
Приложение №71-МР – Протокол на ОИК.
Информационен лист, местен рефередум. На 14 май 2017 г. ще се проведе местен
референдум, относно въпросите на Инициативния комитет: „Подкрепяте ли Солени
Минерални бани Провадия да бъдат възстановени с функция „За балнеолечение”? и
„Подкрепяте ли единствената болница в Провадия – Многопрофилна болница за
активно лечение „Царица Йоанна” Провадия да бъде запазена и възстановена във вида й
от 2010 г. – с Родилно и Хирургично отделение?” С мотиви – На заседание на ОбС
Провадия, проведено на 21.03.2017 г. във връзка с предложението на Инициативен
комитет. Имайки предвид, че местния референдум е израз на пряка демокрация и
неговите достойнства и възможности на всеки един от избирателите е да изрази своя
начин на гласуване на референдума. Какво означава гласуването с „да“ ? Вотът с „да“
означава, че гласуващият е съгласен по първия въпрос. Подкрепяте ли ...? Вотът с „не“.
Това е разяснителната кампания. Добре.
Аз станах прав да ги показвам. Най-важната част от този референдум е тази
бюлетина. Пропуснал съм. Предоставям бюлетината да я разгледате.
Другата част. Трябва да определим разходи. На основание чл.33, ал.1 в решението
си за провеждане на местен референдум ОбС одобрява разходите за организиране и
финансиране от общинския бюджет за тази цел. Г-н Филев, заповядайте.“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„Уважаеми общински съветници,
Уважаеми г-н председател,
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Днес прегледах решението на ЦИК за Община Трън. Там възнагражденията,
предложени на комисиите са били следните: 40 лв. на председател, 35 лв. на зам.председател и секретар и 30 лв. за член. Имайки предвид, че Инициативния комитет
гарантираха провеждането на референдума с доброволци, което надявам се,
политическите партии да утвърдят, предлагам размер на средствата, за провеждане на
местен референдум, всички останали да са до 25 000 лв.
ЦИК трябва да определи и възнагражденията на ОИК и броят на съответните
членове. Предложението, което би било удачно в случая е да са минималния брой
членове на СИК, за да не се утежнява процедурата и да не се затруднява Инициативния
комитет да намерят доброволци.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„От три до седем души членове с председател, зам.-председател. Да, от три до пет
са по принцип, но имаме председател, зам.-председател, секретар и членове. Пет.
Двадесет и пет хиляди. Съгласни ли сте? Ако не стигнат?“
Изказване на инж.Филчо Филев-кмет на община Провадия
„На парламентарните избори, които са след няколко дни има отпуснати от
Областния управител 17 000 лв., като в тази сума не влизат възнагражденията. Имайки
предвид декларираното от Инициативния комитет, за доброволците, би следвало сумата
да стигне.“
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Сега ще изчета решението, ако сбъркам ще ме поправяте. На основание чл.21,
ал.1, т.8 и т.20 от ЗМСМА и чл.30, ал.3, предложение 1, ал.6, чл.33, ал.1 от ЗПУГДВМС,
Общински съвет Провадия:
1.Приема предложение за произвеждане на местен референдум с въпроси:
„Подкрепяте ли Солени Минерални бани Провадия да бъдат възстановени с
функция „За балнеолечение”? и „Подкрепяте ли единствената болница в Провадия –
Многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна” Провадия да бъде
запазена и възстановена във вида й от 2010 г. – с Родилно и Хирургично отделение?”
2.Определя 14.05.2017 г. за дата за произвеждане на местния референдум.
3.Утвърждава образци на книжа на местния референдум, съгласно Приложение №1.
4.Одобрява разходи за организацията и финансирането на референдума, съгласно
план-сметка, Приложение №2, които да бъдат взети от резерва на общинския бюджет за
2017 г. в размер на 25 000 лв.
5.Възлага на кмета на община Провадия и общинска администрация да осъществят
организационно-техническата подготовка на местния референдум.
Който е съгласен с така предложеното решение, моля да гласува. Който е „за“. Аз
ще се въздържа. Просто мисля, много работи ми се струпаха днес. Извинявайте, който е
„за“. Благодаря. Гласуването е поименно.”
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Поименно гласуване:
„за”-18
„против”-0
„възд.се”-2
Общинските съветници гласуваха проекта за решение поименно и от общо 20 с
18-„за”, „против”-0, „възд.се” -2 приеха следното
Р Е Ш Е Н И Е №18 – 348
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.20 от ЗМСМА и чл.30, ал.3, предложение 1, ал.6,
чл.33, ал.1 от ЗПУГДВМС, Общински съвет Провадия:
1.Приема предложение за произвеждане на местен референдум с въпроси:
„Подкрепяте ли Солени Минерални бани Провадия да бъдат възстановени с
функция „За балнеолечение”? и „Подкрепяте ли единствената болница в Провадия –
Многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна” Провадия да бъде
запазена и възстановена във вида й от 2010 г. – с Родилно и Хирургично отделение?”
2.Определя 14.05.2017 г. за дата за произвеждане на местния референдум.
3.Утвърждава образци на книжа на местния референдум, съгласно Приложение №1.
4.Одобрява разходи за организацията и финансирането на референдума, съгласно
план-сметка, Приложение №2, които да бъдат взети от резерва на общинския бюджет за
2017 г. в размер на 25 000 лв.
5.Възлага на кмета на община Провадия и общинска администрация да осъществят
организационно-техническата подготовка на местния референдум.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Поради изчерпване на дневния ред. Извинявам се г-жо Мехмед, заповядайте.“
Изказване на инж.Кадрия Мехмед-председател на Инициативния комитет
„Уважаеми общински съветници,
От името на Инициативния комитет и гражданите, подкрепили подписката за
иницииране на референдума, изразявам благодарност на всички общински съветници без
изключение за подкрепената инициатива и поемане на подадената от нас ръка. Изразявам
от името на Инициативния комитет предверително благодарност към цялата общинска
администрация, тъй като осъществяването на тези две каузи може да стане единствено с
помощта и волята й. Надяваме се да бъде проведен един ползотворен диалог, изходът, от
който да е реализиране на балнеолечението в Провадия и стабилизиране на болницата с
Родилно и Хирургично отделение. Още веднъж, благодаря Ви.
Христо Гичев-председател на ОбС Провадия
„Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на ОбС Провадия.”
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Поради изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието на Общинския
съвет Провадия в 20.40 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС ПРОВАДИЯ :
…………………… Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК :

………………….. Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1002
решение №18-335
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

За

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1013
решение №18-337
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1014
решение №18-338
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев
ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1015
решение №18-339
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1024
решение №18-340
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1025
решение №18-341
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1026-1
решение №18-342
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1026-2
решение №18-343
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
71

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №1033
решение №18-344
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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Против Възд.се

С П И С Ъ К
за поименно гласуване на Общински съвет гр. Провадия
по Докладна записка №891
решение №18-348
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

За

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Антон Илков Янев
Блага Калчева Петрова
Георги Атанасов Габровски
Дамян Ташев Неделчев
Диан Парушев Николов
Димитър Тунчев Димитров
Димо Владимиров Димов
Елина Георгиева Димитрова
Ивайло Илиев Илиев
Иво Райчов Гочев
Йордан Иванов Михалев
Капка Ангелова Радева
Кръстю Василев Кръстев
Лидия Николаева Димитрова
Милена Иванова Драгнева
Мустафа Али Ибрям
Наталина Младенова Златева
Стоян Добрев Гигов
Христо Драгомиров Гичев
Хюлия Ахмедова Мустафова
Хюсни Осман Адем

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Против Възд.се

V
V
V
V
V
V
V
V

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПРОВАДИЯ
/п/ Хр. Гичев

ПРОТОКОЛЧИК
/п/ Г. Тунчева
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